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János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban – 6. sz. 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 I. rész Semmelweis utca gyalogátkelőhely megvilágítás költségvetését nem találjuk a 

dokumentumok között. Kérjük megküldését.  

 

Válasz: 

Ajánlatkérő a Semmelweis utca gyalogátkelőhely megvilágítás költségvetését rendelkezésre 

bocsájtja.  

 

2. Kérdés: 

 A IV. rész Bottyán János utca gyalogátkelőhely kialakítás költségvetését nem találjuk a 

dokumentumok között. Kérjük megküldését! 

 

 Válasz: 

 A Bottyán János utcai gyalogos átkelőhely kialakításának költségeit a Bottyán János 2018 02 

20_árazatlan.xls dokumentum tartalmazza. 

 

3. Kérdés: 

 A kiegészítő tájékoztatások szerint a közműnyilatkozatok megújítása a vállalkozó feladata. Az e- 

közműrendszerben ez tapasztalatunk szerint 1-2 hónap. Ezek megújítása nélkül, meg sem lehet 

kezdeni a munkát. Kérjük az átfutási határidők meghosszabbítását, különös tekintettel a 2. rész 

tekintetében, amire összesen 40 nap áll rendelkezésre, vgy ezeket a megújításokat kezdje meg a 

tisztelt Ajánlatkérő, mert ezek átufutási ideje nem fér bele a kivitelezési időbe.  

 

 Válasz: 

Ajánlatkérő a teljesítési határidőket nem kívánja módosítani, a közműnyilatkozatok megújítását 

megkezdi. 

 

4. A 3. sz. kiegészítő tájékoztatás kérés 10. sz. kérdésére a válasz az alábbiak szerint módosul: 

„10. Kérdés: 

 

Az Ajánlati felhívás Műszaki dokumentációjában szereplő közműegyeztetési jegyzőkönyvek és 

közműkezelői/üzemeltetői nyilatkozatok lejártak. Kérjük az érvényes közműegyeztetési 

jegyzőkönyvek és közműkezelői/üzemeltetői nyilatkozatok megküldését.” 
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Válasz: Az érvényes közműegyeztetési jegyzőkönyvek és közműkezelői/üzemeltetői 

nyilatkozatok beszerzését Ajánlatkérő megkezdi, azokat a kivitelezési feladatok végzéséhez 

Ajánlattevők rendelkezésére fogja bocsájtani. 

 

Kérem, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe a megadott információkat! 

 

 

Nyíregyháza, 2018. február 23. 

 

 

Tisztelettel: 
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