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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: 

 

A 2018. január 31-én megjelent korrigendumban kiadásra kerültek elektromos munkák 

elvégzésére vonatkozó árazatlan költségvetési kiírások (3 db). Az árazatlan költségvetésekben 

nem szerepel „egységár” oszlop csupán érték oszlop, ahol - értelmezésünk szerint- a mennyiség × 

egységár szorzatot kell szerepeltetni. 

Szükséges-e a kiadott költségvetést kiegészíteni „egységár” oszloppal? 

Ajánlatkérők szabadon kiegészíthetik-e a költségvetést e tekintetben vagy kizárólag Ajánlatkérő 

teheti meg? 

Amennyiben Ajánlattevők a költségvetést nem módosíthatják, kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a 

kiadott árazatlan költségvetési kiírást módosítani szíveskedjen! 

Válasz: Ajánlattevők szabadon kiegészíthetik a költségvetést. 

 

2. Kérdés: 

 

A 2018. január 31-én megjelent korrigendumban kiadásra került „NYH Törzs u. Aldi KZV 

árazatlan” megnevezésű árazatlan költségvetési kiírás. Az említett árazatlan költségvetésben a 

következő tétel szerepel 0 mennyiséggel: 

 

1398250 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 0 TKM 

 

Szükséges-e a 0 mennyiséggel szereplő költségvetési sort Ajánlattevőknek árazniuk? 

Amennyiben szükséges a fenn említett költségvetési sort árazni kérjük tisztelt Ajánlatkérőt a 

kiadott árazatlan költségvetést módosítni szíveskedjen! 

 

Válasz: Az oszlopokat nem kell a helyszínről elszállítani, ezért szerepel a költségvetési kiírásban 

0 TKM. 
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3. Kérdés: 

 

A Bottyán utcán elvégzendő vasúti árvezetés megépítésére vonatkozó árazatlan költségvetés 

„Biztosító jelzőberendezés” lapon nem szerepel „egységár” oszlop csupán nettó „kiviteli ktg. (Ft)” 

oszlop, ahol - értelmezésünk szerint- a mennyiség × egységár szorzatot kell szerepeltetni. 

Szükséges-e a kiadott költségvetést kiegészíteni „egységár” oszloppal? 

Ajánlatkérők szabadon kiegészíthetik-e a költségvetést e tekintetben vagy kizárólag Ajánlatkérő 

teheti meg? 

Amennyiben Ajánlattevők a költségvetést nem módosíthatják, kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a 

kiadott árazatlan költségvetési kiírást módosítani szíveskedjen! 

Válasz: Mellékelten megküldjük a Bottyán János utcán elvégzendő vasúti árvezetés megépítésére 

vonatkozó árazatlan költségvetést kiegészítve a kért egységár oszloppal. 

4. Kérdés: 

 

A Törzs utca – Semmelweis utca csomópontjában épülő új körforgalmú csomópont építésekor az 

ivóvízhálózaton is szükséges kivitelezési munkákat végezni. Jelenleg a Törzs utca és a Lehár 

Ferenc utca csatlakozásánál található egy meglévő nagy méretű víztolózár akna. A beruházás során 

ezen aknába kell az egyes vezetékek csatlakozásait kiépíteni. A beruházás során a terület 

geometriája és magassági viszonyai megváltoznak. A tervdokumentáció nem rendelkezik arról, 

hogy az említett víztolózár aknán milyen bontási / építési munkákat kell elvégezni. A magassági 

viszonyok megváltozása miatt szükséges lehet a meglévő akna fedlapját elbontani, az aknát 

magasítani és az új terepszintre fedlapot építeni. 

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, a vízhálózaton lévő víztolózár aknán végzendő munkák a pontos 

műszaki tartalmat illetve az üzemeletetői (Nyírségvíz Zrt.) elvárásokat megadni szíveskedjen! 

Válasz: A meglévő és továbbra is megmaradó tolózár akna fedlapját nem szükséges elbontani és 

megemelni. A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.-nek csak annyi a kérése, hogy a fedlap lebúvó nyílásait kellene 

a tervezett terepszintnek megfelelően megmagasítani. 

 

5. Kérdés: 

 

A kiadott dokumentáció az 1. és 2. rész tekintetében több projektelem esetében nem tartalmazza 

az út- és közműépítésekre vonatkozó műszaki leírásokat csupán rajzi munkarészeket. 

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt hiányzó dokumentumokat kiegészítő tájékoztatás keretében 

Ajánlattevők részére bocsátani szíveskedjen!  

Válasz: A kiadott dokumentáció 1. és 2. rész tekintetében a műszaki leírások a kiadott ajánlati 

dokumentáció trzsutcasemmelweisutcakrforgalom2-rész.zip, trzsutca41estcsompont-1-rész.zip és 

trzsutca4estcsompont-2-rész.zip részekben megtalálhatóak. 

 

6. Kérdés: 

 

A kiadott dokumentáció egyik rész tekintetében sem tartalmazza az út- és közműépítésekre 

vonatkozó részletes tervezői méret- és mennyiségszámításokat. A kiadott árazatlan 

költségvetésben összevonásra került az út- és csapadékcsatorna építés földmunka része (Irtás, föld- 

és sziklamunka fejezet). 

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt hiányzó tervezői méret és mennyiségszámításokat kiegészítő 

tájékoztatás keretében Ajánlattevők részére bocsátani szíveskedjen! 
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Válasz: Tudomásunk szerint, nincs hiányzó tervezői méret és mennyiségszámítás, a korábban 

kiadott dokumentumok alapján kell ajánlatot adni. 

7. Kérdés: 

 

A Bottyán János utca útfelújítása árazatlan költségvetési kiírás tartalmaz 400 m + 200 m = 600 m 

védőcső elhelyezését. A kiadott tervdokumentáció nem rendelkezik a védőcsövek megépítésének 

pontos műszaki tartalmáról. 

Jól értelmezzük-e, hogy nyertes Ajánlattevő feladata csupán az árazatlan költségvetésben 

szereplő védőcső megfelelő szintre történő megépítése és minden további közművezetékekkel 

kapcsolatos kivitelezés (meglévő hálózat / vezetékek bontása, újra építése) az üzemeltető 

feladatát képezi? 

Válasz: A költségvetésben szereplő védőcsövek előirányzatok. A pontos helyet és mennyiséget a 

közmű szakfelügyelet során lehet megállapítani. Mivel azokon a helyeken, ahol a védőcsövet kell 

elhelyezni (csapadékcsatorna fektetés, új szilárd burkolat építés) földmunka, burkolatbontás és 

helyreállítás a védőcső elhelyezésétől függetlenül is kivitelezésre kerül, így az elhelyezendő 

védőcső földmunkája és az azzal kapcsolatos burkolatbontás nem releváns. 

A védőcsövek beépítésén túl az esetleges kiváltások is a Kivitelező feladatai, így kérjük a korábban 

kiadott korrigendumban előirányzott 1.000.000,- Ft-ot, a közmű kiváltásokra, ajánlatukba foglalni 

szíveskedjenek. 

8. Kérdés: 

 

A Lujza utca útfelújítása árazatlan költségvetési kiírás tartalmaz 200 m + 200 m = 400 m védőcső 

elhelyezését. A kiadott tervdokumentáció nem rendelkezik a védőcsövek megépítésének pontos 

műszaki tartalmáról. 

Jól értelmezzük-e, hogy nyertes Ajánlattevő feladata csupán az árazatlan költségvetésben 

szereplő védőcső megfelelő szintre történő megépítése és minden további közművezetékekkel 

kapcsolatos kivitelezés (meglévő hálózat/vezetékek esetleges bontása, újra építése) az üzemeltető 

feladatát képezi? 

Válasz: A költségvetésben szereplő védőcsövek előirányzatok. A pontos helyet és mennyiséget a 

közmű szakfelügyelet során lehet megállapítani. Mivel azokon a helyeken, ahol a védőcsövet kell 

elhelyezni (csapadékcsatorna fektetés, új szilárd burkolat építés) földmunka, burkolatbontás és 

helyreállítás a védőcső elhelyezésétől függetlenül is kivitelezésre kerül, így az elhelyezendő 

védőcső földmunkája és az azzal kapcsolatos burkolatbontás nem releváns.  

A védőcsövek beépítésén túl az esetleges kiváltások is a Kivitelező feladatai, így kérjük a korábban 

kiadott korrigendumban előirányzott 1.000.000,- Ft-ot, a közmű kiváltásokra, ajánlatukba foglalni 

szíveskedjenek. 

 

Kérem, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a megadott információkat! 

 

Nyíregyháza, 2018. február 09. 

Tisztelettel: 

 

 

 

 
                     Ajánlatkérő nevében eljáró 
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