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V. számú 
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére  

tárgyú közbeszerzési eljárás 
 
Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja: 
 
Sor- 
szám 

Kérdés 
Válasz 

65. „Az elektromos költségvetésben a Bessenyei tér térvilágításában 
az 
NYY-J4X16REm2FEK kábel számításaink szerint 1655m, a 
költségvetésben szereplő 765M helyett.  
Kérjük a költségvetés javítását.” 

Az ajánlatkérő kéri 765 fm szerint beárazni. 

66. „Az E-on tájékoztatás szerint a csatlakozási díj: 464.400,-Ft + 
Áfa 
Ezt az összeget Vállalkozónak bele kell kalkulálni az árba? Ha 
igen, melyik soron kell megjeleníteni?” 

Az ajánlatkérő kiegészítette ezzel a sorral a költségvetést. 
A költségvetés és a módosított műszaki dokumentáció a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon, a jelen eljárás mappájában, a 
„Módosítás_180221” almappában elérhető. 

67. „Kell-e az elektromos munkarészhez megvalósulási 
dokumentációt (fénymérés, stb.) beadni. Ha igen, melyik soron 
költséglejük?” 

Az ajánlatkérő kiegészítette ezzel a sorral a költségvetést. 
A költségvetés és a módosított műszaki dokumentáció a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon, a jelen eljárás mappájában, a 
„Módosítás_180221” almappában elérhető. 

68. „ Az ivóvíz projekt tájékoztatása szerint, a tűzcsapra szerelhető 
ivócsap, nem biztos, hogy tavaszig gyártásba lesz adva, és 
jelenleg egy darab sincs raktáron. Tájékozódásunk szerint a 
termék jelenleg nem helyettesíthető mással. Kérjük az 
Ajánlatkérő tájékoztatását, ez esetben mi a teendő?” 

Az ajánlatkérő a szerződéskötést követően, kizárólag a nyertes 
ajánlattevőtől kérni fogja a kivitelezési ütemtervét. A nyertes 
ajánlattevőnek ezzel egyidejűleg célszerű jelezni az ilyen jellegű 
problémákat.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól” szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 28.§-ban foglaltakra. 
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Sor- 
szám 

Kérdés 
Válasz 

69. „ Jól értelmezi a Vállalkozó, hogy a KÖRNYEZETRENDEZÉS 
munkarész költségvetésében (M03-
nyíregyhaza_BBterek_arazatlan_teteles_kiíras javított2) a VIII. 
rész EGYÉB MUNKÁK-„Köztéri világítás, díszvilágítás 
tervezése Bessenyei és Benczúr tereken; ill. a meglévő 
átalakítása (szakági terveknek megfelelően)” sor már 
tartalmazza a KÖRNYEZETRENDEZÉS költségvetés IV: 
FUTÓPÁLYA ÉS TANÖSVÉNY ÉPÍTÉSE fejezet, „Hofeka 
Korintosz kandeláberek kihelyezése, tervezett tanösvény 
megvilágítására (szakági tervek alapján)” sorába írandó 
összeget, így ezt a sort Vállalkozó üresen hagyja? 
Amennyiben nem, kérjük meghatározni, a Bessenyei és Benczúr 
tér elektromos költségvetéséből azokat a sorokat, ami ebbe a 
sorba értendő?” 

A környezetrendezési munkarész költségvetése az egyes szakági tervek 
költségvetését tartalmazza. 

70. „ Jól értelmezi a Vállalkozó, hogy a KÖRNYEZETRENDEZÉS 
munkarész költségvetése 
(M03:nyíregyháza_BB_terek_arazatlan-teteles_kiíras_javított 2) 
tartalmazza a teljes projekt költségét, és abba minden szakági 
költségvetés szerepel? 
Ha igen, akkor elég beadni csak azt a költségvetést.” 

Minden szakági költségvetést be kell adni árazottan. 

71. „Jól értelmezi a Vállalkozó, hogy az alábbi 13 db költségvetést 
kell beadni? 
- M03_nyiregyhaza_BB_terek_arazatlan_teteles_kiiras:javított 2  
- bessenyei_vizbezeték_árazatlan javított 2018_01_Javított 
- statikus költségv kiírás_Nyíregy_Benczúr tér_kieg 
- statikus költésgv kiírás_nyíregyháza Bessenyei tár kieg 
- Benc térvil-anyag kiírás 20180126 
- Benc-szenny_2018_01_jav  
- Bencr_vízv_2018_01_jav 
-Bess_csap_2018_2018_01_jav 
-Besstér térvil-anyag kiírás 20180126 
- ontozokv (Bessenyei tér) 

Igen. Ajánlatkérő azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési 
dokumentáció módosításai során adott esetben a fájl címek 
módosulhattak. 
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Sor- 
szám 

Kérdés 
Válasz 

- 17-076-SZ. Nyíregyháza, Bessenyei tér – szökőkút vízgépészet 
ANYAGKIÍRÁS 
- öntözőrendszer – Benczúr tér 
- 17-076-SZ. Nyíregyháza, Benczúr tér szökőkút vízgépészet 
ANYAGKIÍRÁS” 

72. „A IV. számú kiegészítő tájékoztatásban leírtak alapján letöltöttük a 
módosított dokumentációt. Az egyes szakági tervcsomagokból ki 
lettek külön emelve a költségvetések. Azonban a költségvetések 
között nem szerepel a 
- 17-076-SZ. Nyíregyháza, Benczúr tér- szökőkút vízgépészet 
ANYAGKIÍRÁS elnevezésű file. 

Jól gondolja a Vállalkozó, hogy ezt is be kell adni, csak kimaradt az új 
dokumentációból? 

Kérjük a költségvetés pótlását.” 

Igen, érdeklődő gazdasági szereplő jól gondolja, ezt is be kell adni a 71. 
kérdésre adott válasz szerint. 
A fájl neve a módosított dokumentációban: „Benczúr tér- szökőkút 
vízgépészet.xls”  
 

73. „2018.02.06.-án elküldött „4. számú kiegészítő tájékoztatás kérés” –
ünkre még nem érkezett válasz, azonban a 2018. 02.08-án elküldöttre 
már igen. 

Kérdésünk, hogy várhatja –e a Vállalkozó annak megválaszolását.” 

Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás keretében válaszolja meg a 
feltett kérdéseket. 

 
Nyíregyháza, 2018. február 21. 

 
dr. Kovács Előd  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  Lajstromszám: 00645; 1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.; 
kovacs.elod@mail.tvnet.hu 


