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Valamennyi Gazdasági szereplő
részére
Tárgy: „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat
érintő közlekedésfejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban –
Kiegészítő tájékoztatás nyújtás
Tisztelt Gazdasági szereplő!
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, uniós értékhatárt elérő, Kbt. 81. § szerinti
nyílt eljárás szabályai alapján, „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat
érintő közlekedésfejlesztés” tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban a
következő kérdések érkeztek az Ajánlatkérőhöz, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat
adja:
1. Kérdés:
Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontjában az 1.-, 3.-, és
4. részre vonatkozóan referencia követelmény került előírásra, mely szerint mélyépítési
kivitelezési munkák elvégzésére irányuló vállalkozói szerződés keretében útfelújítás,
körforgalom építés, és járdaépítés bemutatása szükséges.
Kérdés:
Jól értelmezzük-e, hogy útfelújítás alatt Tisztelt Ajánlatkérő elfogad burkolatmegerősítési-,
vagy út építési-, vagy kátyúzási munkákat is?
Válasz:
Ajánlatkérő útfelújítás munkák alatt burkolatmegerősítési, vagy építési munkákat is
elfogad. Kátyúzási munkákat nem fogad el, tekintettel arra, hogy önálló kátyúzási
munkák kivitelezése nem tekinthető teljes értékű útfelújításnak.
Kérdés:
Jól értelmezzük-e, hogy járdafelújítás alatt Ajánlatkérő járda aszfaltozást is elfogad?
Válasz:
Igen.
2. Kérdés:
Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontjában az 1.-, 3.-, és
4. részre vonatkozóan referencia követelmény került előírása, mely szerint 3 db szerződés
keretében, mélyépítési kivitelezési munkák bemutatása szükséges.
Kérdés:
Jól értelmezzük-e, hogy a 3 db szerződésből történő megfelelés teljesíthető az alábbi módon
az 1. rész esetében:

1.
2.
3.

szerződés: útfelújításra vonatkozó megfelelés igazolása
szerződés: körforgalom építésére vonatkozó megfelelés igazolása
szerződés: járdaépítésre vonatkozó megfelelés igazolása

Válasz:
Igen.
3. Kérdés:
Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pontjában a
valamennyi részre vonatkozóan előírásra került, hogy az ajánlattevőnek rendelkeznie kell
projektvezető szakemberrel külön-külön részenként.
Az ajánlati dokumentáció 19) Egyéb információk között meghatározásra került a
Projektvezető fogalma, mely szerint:
„Ajánlatkérő „Projektvezetői többlet tapasztalat” alatt: elfogad minden olyan tapasztalatot,
ahol a szakember a teljes kivitelezési szerződés irányításáért felelt. A teljes kivitelezési
szerződés irányítására megnevezett szakember szerződésenként – közös AT-ként teljesített
szerződés esetén is – kizárólag egy szakember lehet.
Kérdés:
Jól értelmezzük-e, hogy Tisztelt Ajánlatkérő Projektvezető pozícióra elfogad építésvezető
beosztásban lévő szakembert is, ha a szakember teljesíti a projektvezetői pozícióval szembe
támasztott követelményeket, mely szerint a bemutatott munkák során projektvezetői
feladatokat látott el, tehát a teljes kivitelezési szerződés irányításáért felelt.
Válasz:
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M2) pontjában Ajánlatkérő az alábbiakat írta elő:
„M2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti
végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Egy pozícióra kizárólag egy szakember mutatható be.
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy az előírt szakemberrel
részenként kell rendelkeznie, azaz valamennyi rész tekintetében - amelyekben ajánlatot kíván
tenni - külön-külön rendelkeznie kell az előírt 1 fő szakemberrel.
A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság és
kamarai regisztráció megszerzéséhez szükséges alábbi végzettséggel és gyakorlati idővel kell
rendelkezni:
a) okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök 3 év szakmai gyakorlattal
b) építőmérnök, építészmérnök 4 év szakmai gyakorlattal.
Az M2). szerinti műszaki szakember tekintetében szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (V. 11.)
Korm. rendeletben előírt gyakorlat fogadható el.”
Az ajánlati dokumentáció Egyéb információk 19.) pontjában Ajánlatkérő az alábbiakat írta
elő:
„Projektvezető fogalma. Ajánlatkérő „Projektvezetői többlet tapasztalat” alatt: elfogad
minden olyan tapasztalatot, ahol a szakember a teljes kivitelezési szerződés irányításáért
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felelt. A teljes kivitelezési szerződés irányítására megnevezett szakember szerződésenként közös AT-ként teljesített szerződés esetén is - kizárólag egy szakember lehet.”
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő akkor fogadja el az ajánlattevő által bemutatott
szakembert, ha megfelel a fenti előírásoknak.
4. Kérdés:
1. rész: Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés
A kiadott tervdokumentáció és mellékletei hiányosak a Semmelweis- Törzs Körforgalom
esetében. Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a tervdokumentáció részét képző közműépítések és
kiváltások szakági terveit (csapadékvíz építés, közvilágítás építés, középfeszültségű kábelek
kiváltása) részletterveit, a hozzájuk tartozó költségvetéseket szíveskedjenek megküldeni
Ajánlattevő részére, valamint a tervdokumentációból hiányoznak a Műszaki leírások és az Útés Közműkezelői nyilatkozatok. Kérjük, szíveskedjenek ezeket is megküldeni Ajánlattevő
részére.
Válasz:
A dokumentumokat Ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésre bocsájtja.
5. Kérdés:
2. rész: Nyíregyháza, Törzs utca – 4-es számú főút csomópontjában jobbra kanyarodó sáv
kialakítása
A kiadott műszaki dokumentumok nem tartalmazzák a Műszaki leírást, ezért kérjük,
szíveskedjenek részünkre megküldeni.
Válasz:
A dokumentumokat Ajánlatkérő Ajánlattevők rendelkezésre bocsájtja.
6. Kérdés:
3. rész: Nyíregyháza, Lujza utca útfelújítás-burkolatmegerősítés
A mintakeresztszelvényen a járda rétegrendjében 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg
szerepel, a műszaki leírásban viszont 25 cm szerepel, amit a fagyvédő réteg méretezése is
alátámaszt. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a mintakeresztszelvény javítására.
Válasz:
A 25 cm-es fagyvédő réteg méretezése a műszaki leírásban az új aszfaltburkolat esetén értendő,
amely nem azonos a járdaburkolattal. A járdaburkolat tervezett pályaszerkezetében 15 cm-es
fagyvédő réteg van meghatározva. A mintakeresztszelvények módosítása nem szükséges.
7. Kérdés:
A helyszínrajzokon a kapubehajtók és a főpálya csatlakozásánál süllyesztett szegély van
tervezve. A jelenlegi állapot szerint ezeken a helyeken nincs szegély a kapubehajtók és a
főpálya között. A műszaki leírás süllyesztett szegélyt csak a főpálya és a leállósáv
csatlakozásánál említ. A mintakeresztszelvényeken kapubehajtó nincs ábrázolva. Kérjük
Tisztelt Ajánlatkérőt, egyértelműsítse, hogy a főpálya és a kapubehajtók csatlakozásánál kell-e
süllyesztett szegélyt építeni.
Válasz:
Igen, a főpálya és a kapubehajtók csatlakozásánál süllyesztett szegélyt kell építeni a
helyszínrajzon ábrázoltak szerint.
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8. Kérdés:
A tervdokumentációban a pályaszerkezet ismertetésénél szerepel az AC 16 (CF) és az AC 22
(CF) aszfaltréteg, azonban az érvényben lévő útügyi műszaki előírás szerint ilyen aszfalttípus
nem létezik. Jól értelmezzük-e, hogy helyettük AC 16 kopó (mF) és AC 22 kötő (mF)
aszfalttípusok alkalmazandók?
Válasz:
Igen, jól értelmezik.
Kérem, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a megadott információkat!
Nyíregyháza, 2018. január 30.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő nevében eljáró
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