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VI. 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 

74. „A költségvetésben az "Egynyári- és évelő dísznövények ültetése, 
átlagosan 12 db/m2 sűrűséggel számolva, CS9, CS15-ös minőségben" 
tételen belül a következő szerepel: 

Lavendula angustifolia 82 db 

A Benczúr tér és a Bessenyei tér növénykiültetési tervén ellenben a 
feltüntetett összmennyiség a fent említett növényre: 391 db 

Kérdésünk a következő: Mely mennyiséget tekintsük irányadónak?” 

Az ajánlatkérő ellenőrizte a növényeket, és mellékeli a módosított költségvetést, 
amelyet a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon is elérhetővé tesz a jelen 
közbeszerzési eljáráshoz tartozó mappában. 

75. „A pontos mennyiség számításhoz rendelkezésre áll-e dwg állomány?” Nem. 

76. „Játszótéri elemeknél konkrét típús van megnevezve. Amennyiben az 
ajánlattevő ettől eltérő típúst kíván bejelenteni műszaki egyenértékűség 
igazolása mellett, úgy jól értelmezzük-e, hogy ezen munkanem esetén ez az 
alábbi tételekre terjed ki: 

- azonos funkció 

- azonos anyaghasználat (főanyagok tekintetében) 

Amennyiben a műszaki egyenértékűség során ettől eltérő paraméterekre is 
ki kell térni, úgy kérjük ezen paraméterek részletes megadását az 
ajánlattevők részére.” 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.4 A közbeszerzés mennyisége 
pontban foglaltak szerint felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása 
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell az ajánlatában igazolnia. 
 
A lényeges műszaki paraméterek, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség körében 
vizsgál, az alábbiak: 
 
- a cserélni kívánt játszóeszközök esési magasságai, esési terei,  
illetve méretei a tervezettől nem térhetnek el jobban +/- 10%-kal;  
 
- gyártónak 10 év garanciát kell vállalni a kihelyezett termékekre;  
 
- eszközök cseréje esetén az ajánlatadó rajzzal igazolja, hogy a cserélt eszközök 
szabványnak megfelelően elférnek a kialakított területen; 
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Sor- 
szám 

Kérdés 
Válasz 

 
- játékfunkciók száma, /típusa nem változhatnak, nem csökkenthetnek; 
 
- az eredeti játékfunkciókat biztosítani kell.  
 
- eszközök színeiben nem térhetnek el a tervezett, egységes megjelenéstől. 
 
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: 
 

28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében 
egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket 
véglegesíthetik. 
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt 
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű 
helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 
(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről 
állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait 
megfelelően kell alkalmazni. 
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