
 

1 
 

   

1 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

„Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére 

 
Tisztelt Gazdasági szereplők! 
 
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja  
 

Sor- 
szám 

Kérdés 
Válasz 

1. „  Bessenyei-tér: 

Áthelyezendő tűzcsap van a vizes terven szerepeltetve. A költségvetésben sem a 
műszaki leírásban nincs említés róla. Kérdésünk, hogy jelen beruházás keretein 
belül valósul-e meg az áthelyezés? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetés 
kiegészítését.” 

A tervezett tűzcsap áthelyezésével kapcsolatos műszaki tartalommal 
a műszaki leírás kiegészítésre került, valamint a költségvetésben is 
rögzítésre került. 
 
A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen 
kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

2. „  Bessenyei-tér: 

A terven "vízóraakna szerelvényeivel MOM DN13-as van feltüntetve. A MOM által 
gyártott legkisebb házi vízmérő DN 15. Kérjük a szerelvény pontos méretének a 
megadását.” 

Csatorna és vízközmű műszaki leírás 10. oldalán:  

"A lecsatlakozásnál egy szabványos D500-as 0,5x0,5 m belméretű 
vízóraakna kerül kiépítésre, egy DN50 MOM vízórával." 

Ezt szükséges árazni. 

3. „  Bessenyei-tér: 

Bessenyei tér költségvetésében az összes csapadékvizes rész hiányzik. Kérjük a 
költségvetés kiegészítését.” 

Az ajánlatkérő kiegészíti a költségvetéseket szakági költségvetéssel. 

A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen 
kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

4.  „Benczúr-tér: 

Költségvetésből hiányzik a VBEN1-0-0 és a VBEN 2-0-0 jelű vízhálózat építéséhez 
szükséges összes anyag. Kérjük szíveskedjenek kiegészíteni a költségvetést ezen 
tétellel.” 

Az ajánlatkérő kiegészíti a költségvetéseket szakági költségvetéssel. 

A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen 
kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 
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5. „Mindkét tér költségvetése esetében a közművezetékeket PVC nyomócsővel szereli 
ragasztott kötésekkel. A terven és a műszaki leírásban pedig KPE cső szerepel. 
Ragasztott PVC vezetéket régóta nem használunk. KPE csővel szükséges az 
ivóvizet szerelni, de a szerelvények és az idomok is hiányoznak a költségvetésben. 
Kérjük az ellentmondás feloldását és a költségvetés szükség szerinti módosítását.” 

A költségvetések módosítása megtörtént. Az ajánlatkérő kéri az 
ajánlattevőket, hogy az idomokat az adott költségvetési tételbe 
kalkulálják bele. 

A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen 
kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

6. „Mindkét tér esetében szükséges az Önkormányzati út bontása és helyreállítása. A 
vízépítéses költségvetés nem tartalmaz sem burkolatbontást sem helyreállítást. 
Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy mely tétel tartalmazza az útbontást és 
helyreállítást, illetve amennyiben nem került rögzítésre, úgy kérjük a költségvetés 
kiegészítését.” 

Azon víz-, csapadékvíz- és szennyvíz vezetékek építésénél, melyek 
érintik a meglévő út burkolatát, a költségvetések ki lettek egészítve. 

A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen 
kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

7. „A felhívás III.1.3 pontja és a közbeszerzési dokumentumok 20. melléklete szerint 
az önéletrajzban a szakmai tapasztalatok időtartamát az alkalmassághoz szükséges 
pontossággal, azaz év/hó/nap pontossággal kell megadni. Az alkalmassághoz kiírt 
pontosság hónapban került rögzítésre, illetve véleményünk szerint a nap 
pontosságra történő megadás túlzott elvárás az ajánlatkérő részéről, mivel több 
évre visszamenőleg kell ezt megadni és a szakemberek munkahely-változtatás 
esetén nem tudják ezt az információt sok esetben megbízhatóan megszerezni. 
Kérjük, hogy a szükséges pontosságot az alkalmasság és az értékelés esetén 
szíveskedjenek elfogadni hónap pontossággal, ahogyan azt a kiírt követelmények is 
rögzítik.” 

Az ajánlatkérő nem módosítja az eljárást megindító felhívást illetve 
a kiadott dokumentációt. Továbbra is kéri a t. Ajánlattevőket, hogy 
az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap/nap 
pontossággal meghatározni szíveskedjen.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az egész hónapokat veszi 
figyelembe a szakmai gyakorlati idő számításánál, a törthónapokat 
nem áll módjában figyelembe venni. 

 

8. „A felhívás III.1.6 pontja szerint a késedelmi kötbér mérték 0,5%/nap, mely a 
teljesítés időtartamának 1/3-val megegyező számú napig, vagyis 50 napig kerül 
felszámításra. Ez maximum 25%-os késedelmi kötbért jelent. Ezt követően jogosult 
az ajánlatkérő a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani. Azt is rögzíti a 
felhívás, hogy a késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérrel együtt nem kerül 
érvényesítésre. A meghiúsulási kötbér mértéke 20%. Jól értelmezzük-e, hogy így 
előállhat olyan eset, amikor a vállalkozó 50 napos késedelembe esik, akkor ez a 
25%-os késedelmi kötbér kerül felszámolásra és ezt követően mondhatja fel a 
szerződést a megrendelő, vagyis a meghiúsulási kötbér –ami egy jóval nagyobb 
mértékű kötelezettségszegés, ezért véleményünk szerint magasabb szankciót 

Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötésre kerülő vállalkozási szerződés teljesítéséhez jelentős 
érdeke fűződik.  

Erre tekintettel ameddig a nyertes ajánlattevő részéről a teljesítésre 
reális esély mutatkozik, Ajánlatkérő a teljesítést kívánja elérni. 

A teljesítés elmaradása ugyanis esetlegesen újabb közbeszerzési 
eljárás lefolytatását is maga után vonhatná. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezetet a következőképp pontosítja. A módosított 
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követelne meg- így nem érvényesíthető felé?” közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen kiegészítő 
tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

Eredeti szöveg: 
5.3.4 A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő 

meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a teljes nettó 
vállalkozási díj 20 %-ának, számszerűsítve …………….- Ft azaz 
…………………………………………….. forint meghiúsulási 
kötbér megfizetésére.  
Ha a Vállalkozóval szemben akár az érvényesített késedelmi 
kötbér, összege meghaladja a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át 
(azaz húsz százalékát), úgy az Megrendelő súlyos 
szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, és a 
meghiúsulási kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti, 
azonban a késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérrel együtt nem 
kerül érvényesítésre. 

Módosított szöveg: 

5.3.4 A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő 
meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a teljes nettó 
vállalkozási díj 20 %-ának, számszerűsítve …………….- Ft azaz 
…………………………………………….. forint meghiúsulási 
kötbér megfizetésére.  

 
Abban az esetben, ha a Vállalkozóval szemben az érvényesített 
késedelmi kötbér összege meghaladja a teljes nettó vállalkozói díj 
25%-át (azaz huszonöt százalékát), úgy az Megrendelő súlyos 
szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, és a 
késedelmi kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. 
Megrendelő a késedelmi kötbér felszámítása mellett meghiúsulási 
kötbér érvényesítésére nem jogosult. 
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9.  „Jól értelmezzük-e, hogy amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés 
van, úgy a felhívás szövegezése a mérvadó?” 

Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy az 
érdeklődő gazdasági szereplő arra kiegészítő tájékoztatás keretében 
jogosult rákérdezni. 

Ajánlatkérő ebben az esetben kerül abba a helyzetbe, hogy 
kiegészítő tájékoztatásban közölje, hogy a dokumentáció valamely 
eleme semmis, - például abban az esetben, ha a dokumentáción 
belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, 
vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító 
felhívástól.  

10. „Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem, úgy kérjük, hogy szíveskedjenek 
megadni, hogy a felhívásban előírt kizáró okok, vagy a dokumentáció I. 12. 
pontjában kiírt kizáró okok alkalmazandóak?” 

Ajánlatkérő álláspontja szerint nincs eltérés illetve ellentmondás a 
felhívás III.1.1. pontjában előírt „kizáró okok” és a dokumentáció 
I.12. pontjában a „hiánypótlás” kapcsán írt előírások között.  

A felhívás III.1.1. pontja szerint:  

„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
bármelyike fennáll.„ 

 

Ajánlatkérő a kizáró okoknak való megfelelést az alábbiak 
szerint, a Kbt. kógens rendelkezéseinek megfelelően. a Kbt. 62. § 
(1) és (2) bekezdése szerint vizsgálja.  
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az ott 
szereplő a)-q) felsorolás valamelyikének megfelel. 

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő akkor sem 
lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában, amennyiben az ott szereplő a)-b) 
felsorolás valamelyikének megfelel. 
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Ettől független a Közbeszerzési dokumentáció I. 12. pontjában, a 
„Hiánypótlás” kapcsán tett, szintén a Kbt. 71. § (4) bekezdés, 
kógens rendelkezéseinek megfelelő előírás, amely szerint az ott 
meghatározott kizáró okokkal érintett gazdasági szereplő kizárása 
esetén még lehetőséget kell biztosítani az ajánlattevőnek arra, hogy 
hiánypótlás keretében más gazdasági szereplőt vonjon be az 
eljárásba. 

„Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági 
szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót 
nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja 
szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) 
pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti 
kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági 
szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az 
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség 
esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.” 

11. „Jól értelmezzük, hogy amennyiben a kiadott formanyomtatványok szövegezése 
nem releváns pl. felelős fordítás, akkor azt törölhetjük?” 

A kiadott közbeszerzési dokumentáció csak mintaként szolgál az 
ajánlattétel megkönnyítése céljából. 

A nem releváns részek így törölhetőek, vagy áthúzással jelölhetőek. 

12.  „Mivel jelen munkálatok nem engedély kötelesek, ezért a vállalkozási 
szerződéstervezet 4.1 pontjában írt elektronikus naplóvezetés nem szükséges. 
Kérjük a szerződéstervezet ezen pontjának módosítását.” 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet 4.1. pontját nem módosítja, tekintettel arra, hogy a 
kivitelezés – különösen annak támogatottságára tekintettel –ilyen 
formában történő dokumentálása érdekében szükségesnek tartja. 

13. „Kérjük, hogy a vállalkozási szerződéstervezet 5.2 pontjában szereplő Korm. 
rendelet szükségességét szíveskedjenek felülvizsgálni, mivel jelen beruházás során 
nem lakásépítés valósul meg.” 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet 5.2. pontjának vonatkozó részét törli. A 
módosított közbeszerzési dokumentáció a jelen kiegészítő 
tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhető a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon is. 



 

6 
 

   

6 

14. „A vállalkozási szerződéstervezet 5.3.6.3 pontja szerint a biztosítási kötvényt a 
szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül kell bemutatni és 
szerződéskötéskor csak az ajánlatot kell bemutatni, míg az alatta 3 bekezdéssel 
lévő szövegrészben a szerződés aláírásával egyidejűleg kell bemutatni a kötvényt. 
Kérjük az ellentmondás feloldását.” 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet 5.3.6.3 pontját az alábbiak szerint módosítja. A 
módosított közbeszerzési dokumentáció a jelen kiegészítő 
tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhető a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon is. 

Eredeti szöveg: 

 
5.3.6.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a 

Vállalkozó minden kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítással – 
építési-szerelési biztosítással – kell, hogy rendelkezzen, vagy már 
meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt 
mértékű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosításról szóló 
ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az 
ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A 
felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés 
megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő 
részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 

 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési beruházás) szakmai 
felelősségbiztosítás értéke el kell, hogy érje a legalább 100 millió 
Ft/kárév, és a legalább 50 millió HUF/káresemény mértéket, 
mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 

 
Vállalkozó köteles az építés-szerelési biztosítás 
kedvezményezettjeként a Megrendelőt megjelölni.  

 
A Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a 
Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és 
követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi 
sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk 
következtében jelentkeznek.  
A Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelő eredeti 
biztosítási szerződést – kötvényt – legkésőbb a jelen szerződés 
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aláírásával egyidejűleg bemutatja, és a másolatot átadja a 
Megrendelőnek azzal, hogy ennek elmulasztása esetén a 
Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult. 

 
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben 
előírt feltételeknek, az a jelen Szerződés súlyos megszegésének 
minősül és a súlyos szerződésszegés következményeit vonja maga 
után. 

 
Módosított szöveg: 
 
5.3.6.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a 

Vállalkozó minden kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítással – 
építési-szerelési biztosítással – kell, hogy rendelkezzen, vagy már 
meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt 
mértékű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosításról szóló 
ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az 
ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A 
felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés 
megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő 
részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 

 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési beruházás) szakmai 
felelősségbiztosítás értéke el kell, hogy érje a legalább 100 millió 
Ft/kárév, és a legalább 50 millió HUF/káresemény mértéket, 
mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 

 
Vállalkozó köteles az építés-szerelési biztosítás 
kedvezményezettjeként a Megrendelőt megjelölni.  

 
A Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a 
Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és 
követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi 
sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk 
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következtében jelentkeznek.  
A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározott 
felelősségbiztosításról szóló ajánlatot – legkésőbb a jelen 
szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatja, és a másolatot 
átadja a Megrendelőnek azzal, hogy ennek elmulasztása esetén a 
Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult. 
 
A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározott 
ajánlatnak megfelelő szövegezésű felelősségbiztosításról szóló 
kötvényt a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül 
megrendelő részére bemutatja és arról egy másolatot átad, azzal, 
hogy ennek elmulasztása esetén is a Megrendelő a jelen 
szerződéstől elállni jogosult. 

 
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben 
előírt feltételeknek, az a jelen Szerződés súlyos megszegésének 
minősül és a súlyos szerződésszegés következményeit vonja maga 
után. 

 
15. „A szökőkút energiaellátásának tervét az elektromos költségvetés nem tartalmazza 

egyik tér esetében sem. Mindösszesen egy E-on tájékoztatót találtunk, miszerint két 
1-1 db mérőszekrényt kell kialakítani, de ehhez tervezés szükséges, területfoglalás, 
közműegyeztetés, stb… 

Kérjük, az erre vonatkozó tervek megküldését.” 

Az ajánlatkérő álláspontja szerint az E-on tájékoztató, és a jelen 
válaszadással közzétett kiegészítő elektromos költségvetési tételek 
alapján a műszaki tartalom egyértelműen meghatározott, és az 
információ a megvalósításhoz elegendő. 

16. „A Benczúr térre tervezett automata illemhely elektromos bekötéséről nem 
találtunk terveket. Kérjük, a tervek megküldését.” 

Az ajánlatkérő álláspontja szerint, hogy az E-on tájékoztató, és a 
jelen válaszadással közzétett kiegészítő elektromos költségvetési 
tételek alapján a műszaki tartalom egyértelműen meghatározott, és 
az információ a megvalósításhoz elegendő. 
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17. „Benczúr tér térvilágításával kapcsolatban az alábbiakat észrevételezzük. 
Hiányzik a tervből: 

- Tulajdonosi tervjóváhagyás, és szükséges esetén üzemeltetői hozzájárulás, 
- Cs2 csatlakozó szekrény rajz (műszaki leírásban szerepel), 
- A rajzon két helyen szerepel a CS1 jelölés, mi az oka? 
- áramköri rajz 
- jellemző hossz-és keresztszelvény rajzok 
- tervezett nyomvonal közműegyeztetett dokumentációja 

Kérjük, a hiányzó dokumentumok megküldését.” 

- az eddig meglévő egyeztetések, engedélyek csatolva. A terv 
beadásra került az EON-hoz jóváhagyásra. 

-CS1, CS2 szekrényeknél adminisztrációs hiba történt. Javított 
rajzot az ajánlatkérő csatolja.  

- a közzétett rajzok állnak rendelkezésre, ami az ajánlatkérő szerint a 
megvalósításhoz elegendő. 

- a közműegyeztetések közzé lettek téve 

18. „A térvilágítási hálózat üzemeltetője megegyezik a közvilágítási hálózat 
üzemidejével?” 

Megegyezik, lásd 19 pont válasza. 

19. „A tervhez van E-on tájékoztató, de nagyon általános, és nem azonos a terve 
jóváhagyással vagy hozzájárulással. Az E-on tájékoztató 2017.07.14-ei, a terven a 
dátum 2017. 09. 

Kérjük, a tervvel egyező, frissített E-on tájékoztató megküldését!” 

Újonnan létesülő önálló közvilágítást az EON nem veszi át 
tulajdonjogba, csak csatlakozási pontot ad, így a közvilágítás 
kialakításába nem szól bele. Tájékoztató módosítása a szakági 
tervező tájékoztatása szerint nem szükséges.  Az ajánlatkérő kéri 
ezzel a szemlélettel beárazni a költségeit. 

20. „Az alábbi kérdéseink vannak a Bessenyei tér tárvilágítási tervvel kapcsolatban: 
- E-on tájékoztatása szerint, E-on által jóváhagyott terv szükséges, a kapott 
tervcsomag ezt az engedélyt nem tartalmazza. Kérjük, megküldését! 
- A bontandó közvilágítási hálózat kinek a tulajdona? 
- A terv nem tartalmazza az egyszerűsített áramköri rajzot 
- A terv nem tartalmazza a jellemző kereszt-és hossz-szelvény rajzokat 
- A terv nem tartalmazza a közműegyeztetés dokumentációját 
- A terv nem tartalmazza a geodéziai kitűzési adatokat.” 

- az EON- engedély folyamatban van. Nem fogja befolyásolni a 
kivitelezési költsége, az ajánlatkérő kéri ezzel a szemlélettel 
beárazni az ajánlatot. 

- az E- közmű rendszeren keresztül ügyintézett, a jelen 
tervdokumentáció lett benyújtva  

- a bontandó hálózat nem az EON-é. Vagyis a tulajdonjog az 
Önkormányzaté. 

- áramköri rajzok, jellemző kereszt-és hossz-szelvény rajzok nem 
készültek.  Azok csak bonyolult hálózatkép esetében készülnek. 

- A jelen terv kidolgozottságánál részletesebb tervre az 
ajánlatkérőnek nincs szüksége.  Amennyiben az ajánlatadó a 
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dr. Kovács Előd  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  Lajstromszám: 00645 
1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu 

megvalósításhoz szükségesnek tartja az elkészítését, akkor építse be 
a rezsióradíjába azt. 

- Egyeztetések, eddig megérkezett engedélyek csatolva. 

- Az ajánlatkérő a nyertes ajánlatadó részére biztosít DWG 
formátumú tervrajzot, amely a lényeges szakági terveket 
tartalmazza. 

21. „A játszótér HAGS elemei, funkcióban azonos, más gyártó termékeivel 
helyettesíthetők?” 

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. Játékfunkciók száma, /típusa nem változhatnak, nem 
csökkenthetnek. Az eredeti játékfunkciókat biztosítani kell. 
Eszközök színeiben nem térhetnek el a tervezett, egységes 
megjelenéstől. 


