
„Nyíregyháza Állatpark Fejlesztése Keretében Jégkorszak Interaktív Állatbemutató”  

kérdések - válaszok 

 
 
A pályázók élve a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével kérdéseket tettek fel a Kiíró 
részére. A feltett kérdésekre adott válaszokat, valamint az ajánlatkérő által szükségesnek ítélt 
további kiegészítő tájékoztatásokat és kiegészítő dokumentumokat az alábbiakban ismertetjük. 

Kiíró felhívja a figyelmet a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 21. 
§ (5) és (6) bekezdésében foglaltakra: 

21. (6) Az ajánlatkérő a kérdésekre adott válaszokat mindazoknak megküldi, akik a 
tervpályázati eljárásban való részvétel iránt érdeklődtek, illetve akiket az ajánlatkérő a 
tervpályázaton való indulásra felkért. Ugyanettől a határnaptól a kérdésekre adott válaszok 
a dokumentáció részét képezik. 

(7) Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig - az értékelési 
szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - a dokumentáció részletes 
programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázati 
eljárás lefolytatásától visszaléphet. 

1. Kérdés:  

A helyszínrajz csak PDF-ben lett kiadva. Kérjük szerkeszthető, digitális formátumban is, 
szintvonalakkal együtt.  (A DWG-ben kiadott alaptérkép kivonat csak minimális információt 
tartalmaz) 

Kiíró válasza:  

Kiíró mellékletként dwg formátumban csatolja a Nyíregyházi Állatpark geodéziai felmérését 
2D-ben és 3D-ben egyaránt; azonban Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatkozott 
dokumentumok még nem tartalmazzák a főbejárat (Látogatócentrum) épületét. 

2. Kérdés:  

Kérjük a helyszínrajz módosítását az új főbejárati épület ábrázolásával, vagy az épület 
terveinek mellékelését, hogy teljesíthetőek legyenek a pályázat céljai: „párbeszéd a 
szomszédos épületekkel, az azokhoz való illeszkedés és kapcsolat” 

 
Kiíró válasza:  

Kiíró mellékletként dwg formátumban mellékeli az új főbejárat épületét (Látogatócentrum) is 
tartalmazó építészeti tervet. 

3. Kérdés:  

A “Jégvilág” többcélú ismeretterjesztő tér, mely a jégkorszak kialakulását, jégkorszaki 
állatok bemutatását célozza. A kiállítás koncepciójáról lehet tudni valamit? Mamut szobor, 
csontváz, körbejárható vitrinek vagy falon megjelenő tablók? Milyen jellegű teret, mekkora 
alapterületet, belmagasságot igényel? 
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Kiíró válasz:  
 
Nem akarjuk a tervező kezét megkötni, az „1. Központi épületelem (“Jégvilág”)” pontban 
megahatározott funkciókat kell elhelyezni. 
 

4. Kérdés:  

Az 1. számú faház a rendelkezésre álló tervezési terület közepén van, de nem 
közönségforgalmi terület. Erősen korlátozza a megoldási lehetőségeket. Kérjük, hogy a 
pályázó szabadon dönthessen az épület megtartásáról. Bontás esetén milyen funkciókat kell 
pótolni? Adott esetben áttelepíthető a 2. számú faházba 

 
Kiíró válasz:  
 
Nem, az 1. sz. faházat meg kell tartani, a gazdasági bejárat felhasználása a kért funkciónak 
megfelelően javasolt 

 
5. Kérdés:  

 „A jávorszarvas, rénszarvas, szabadtéri kifutók hosszanti elrendezéssel a keleti és északi 
oldalon helyezendők el.”  A jávorszarvasra nincs részletes leírás csak rénszarvasra. Lesz 
külön jávorszarvas rész is? Ha igen, mekkora kifutó stb. 

 
Kiíró válasza:  
 
Kiíró a jávorszarvas tartását törölte a tervekből, a rénszarvas bemutatása a leírásnak 
megfelelően marad. 
Kiíró a módosított Tervpályázati dokumentáció teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi a saját - 
http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ - és a Magyar Építész Kamara  - mek.hu - honlapján is, 
valamint közvetlenül megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az 
eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, így különösen azok számára, aki(k) a kérdés(eke)t feltette 
illetve a helyszíni bejáráson részt vett. 
 

6. Kérdés:  

Az akvárium látogatói tere nagyságrendileg mekkora alapterületet igényel? 
 
Kiíró válasza:  

A látogatói teret úgy kell kialakítani, hogy az akvárium panelek előtt legalább két sorban 
lehessen nézelődni, és mögöttük legalább két sorban tudjanak elsétálni a vendégek. 

7. Kérdés:  

Az akvárium látogatói terében lévő lépcsőzetes emelvényszerű nézőtéren nagyságrendileg 
hány ember tudjon leülni? 

  
Kiíró válasza:  
 
15-20 fő leültetésére alkalmas ülőfelületet kell kialakítani. 
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8. Kérdés:  

A 2. és a 3. jegesmedve kifutó hány négyzetméter alapterületű? 
 
Kiíró válasza:  
 
Az 1. sz.  és 2. sz. kifutó minimum 800-800m2, a jelenleg is létező 3.sz. kifutó 450m2, ennek 
falait újra kell értelmezni. A 3.sz. kifutóban lévő kb. 300m3-es, jelenlegi jegesmedve medence 
célszerű lenne, ha maradna, viszont a kifutó jelenlegi falába ágyazott üveg betekintőket újra 
kellene értelmezni. 
 

9. Kérdés:  

A megtartandó jegesmedve medence mekkora? Melyik medvekifutóhoz tartozik? 
 
Kiíró válasza:  
 
3. számú kifutóhoz tartozik, kb. 300m3. 

 

10. Kérdés:  

Időutazó panoptikumhoz nincs részletesebb feladat meghatározás? 
 
Kiíró válasza:  
 
„Legalább 700m2 területen, jégkorszakra jellemző hangulati elemek, animatronic valósághű 
szobrokkal és szellemvasút pályával.” 
Vitrinekben nem gondolkodtunk, semmiképpen nem lehet múzeumi hangulat, hanem 
kalandnak kell lennie, ezért életnagyságú, és valósághű jégkorszaki állatok megjelenítésében, 
esetleg animált, vetített jégkorszaki világban gondolkodunk. 
 

11. Kérdés:  

A határidő nem a feladáshoz, hanem a beérkezéshez kötött. Ez hogyan tervezhető egy postai 
küldeménynél? Melyik futárszolgálat számít hivatalosan regisztráltnak? 

 
Kiíró válasza:  
 
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az, az ajánlattételi 
határidőre a megadott címre beérkezett. 
Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén 
fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának 
megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. 
 
Hivatalosan regisztrált futárszolgálat az, amelyik a szolgáltató tevékenységét a postai 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának 
és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai 
szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen 
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Kormányrendelet alapján postai 
szolgáltatás keretében végzi. 
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A szolgáltatók aktuális jegyzéke elérhető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság weboldalán: 
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/index.jsp. A listázás során Szolgáltatás státusza: 
Működő/Aktív, míg a Szolgáltatás típusa: Postai szolgáltatások fület kell kiválasztani a 
névjegyzék megjelenítéséhez. 
 

12. Kérdés:  

A DVD a zárt borítékba helyezendő? Ha igen miért fontos, hogy azonosító jelzéseket ne 
tartalmazzon? 

 
Kiíró válasza:  
 
Kiíró fölös óvatosságból kérte a teljes pályázati anyag elektronikus formátumban (doc, xls, jpg, 
tif, pdf, dwg, stb.) digitális adathordozón (DVD-n ) is történő benyújtását a zárt borítékban, 
tekintettel arra, hogy amennyiben a DVD mégis tartalmazna azonosító jelzéseket, az a pályázat 
eredményét ne befolyásolja. 
 

13. Kérdés:  

A pályázati kiírásban nem találtunk a pályázat beadásához szükséges regisztrációra való 
felhívást, nincs ilyen? 

 
Kiíró válasza:  
 
Kiíró a pályázaton való részvételt előzetes regisztrációhoz nem kötötte. 
 

14. Kérdés:  

Az írásban feltett kérdésekre kik kapnak választ, a kérdezők, illetve a helyszíni bejáráson 
megjelentek? 

 
Kiíró válasza:  
 
A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) Ajánlatkérő a http://www. 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalon és a mek.hu weboldalán – tervpályázatok fül - teszi 
közzé.  

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések 
az irányadóak, így a Kbt. 56. § (5) bekezdésében foglaltak is, amely szerint: 

 

„Kbt. 56. § (5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági 
szereplők esélyegyenlőségét.  A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg 
kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az 
ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem 
hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy 
részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás 
megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette 
fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.” 
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Kiíró a fentieknek megfelelve a tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi a saját - 
http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ - és a Magyar Építész Kamara – mek.hu honlapján is, 
valamint közvetlenül megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az 
eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, így különösen azok számára, aki(k) a kérdés(eke)t feltette 
illetve a helyszíni bejáráson részt vett. 

 
Mellékletek:  
1. E-2_Foldszint_alaprajza_0_foldszint_alaprajz - dwg. fájl 
2. E-5_Tetoalaprajza_2_Teto_alaprajz - - dwg. fájl 
3. E-8_Homlokzatok_I_4_homlokzatok– dwg. fájl 
4. E-9_Homlokzatok_II_4_homlokzatok – dwg. fájl 
5. E-10_Homlokzatok_III_4_homlokzatok - dwg. fájl 
6. E-11_Eloteto_alaprajza_0_foldszint_alaprajz - dwg. fájl 
7. E-12_Eloteto_tetofelulnezet_2_Teto_alaprajz - dwg. fájl 
8. Nyíregyháza - Állatpark felmérése 2018.02.23 2D - dwg. fájl 
9. Nyíregyháza - Állatpark felmérése 2018.02.23 3D - dwg. fájl 
10. Módosított tervpályázati dokumentáció – word fájl 
 
 
Nyíregyháza, 2018. május 2. 

 
 

 
 

Kiíró nevében 
dr. Kovács Előd  felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00645 

1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4. 
kovacs.elod@mail.tvnet.hu 

 


