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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: Makói Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 

 

A közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár 
alatti tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti) 

 

I. 

Kiegészítő tájékoztatás 

 Kérdés és észrevétel 
Ajánlatkérő által adott 

válasz, kiegészítő 
tájékoztatás 

1.  A közbeszerzési dokumentáció részeként megküldött 
árazatlan költségvetések (mindkét rész tekintetében) 
tartalmaznak régészeti földmunka tételeket. A 2. rész 
költségvetése két régészeti földmunka sort tartalmaz 
helyrajzi szám szerint megbontva, mely tartalmazza az 
első rész régészeti földmunkáját is. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt a költségvetésekben szereplő 
duplikáció feloldására, valamint szíves tájékoztatását 
azzal kapcsolatban, hogy mely részeket érinti régészeti 
földmunka tevékenység. 

Az I. rész a 10405/21 hrsz. 
ingatlanon az útépítést 
tartalmazza és az ehhez 
tartozó régészetet. 

A II. rész a 10405/21 hrsz. 
ingatlanon a 
közműépítéseket és a 
10405/35 hrsz. ingatlanon a 
teljes út- és közműépítést 
tartalmazza, ezért szerepel a 
2. rész árazatlan 
költségvetésben 2 helyrajzi 
szám vonatkozásában is 
régészet. 

Az út a hrsz-en belül egy 
sávban, a közmű pedig a 
közműsávban épül. 

A fentiek alapján a 
költségvetések nem 
tartalmaznak duplikációt. 

2.  A vízjogi létesítési engedély 3. oldalán az I.3. pontban az 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyon-
nyilatkozatában megemlített közbenső tározó esetében 
jól értelmezi Ajánlattevő, hogy nem része jelen 
eljárásnak? Azok a jövőbeni telephely fejlesztéseket 
érintik? Kérjük T. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását 
arra vonatkozóan, hogy az építendő csapadék csatorna 
ráköthető-e a Rákosi csatorna belvíz elvezető 
rendszerre? 

Jól értelmezi az ajánlattevő, 
jelen ajánlattételnek nem 
része közbenső tározó 
létesítése, azok a jövőbeni 
telephely fejlesztésekre 
vonatkoznak. 

Az építendő csatorna 
ráköthető a Rákosi 
csatornára. 
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II. 

Az ajánlattételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján: 

IGEN / NEM 

 

Budapest, 2018. június 28. 

 

 _______________ 

 Szabó József 

 felelős akkreditált 

 közbeszerzési szaktanácsadó 

 

 

 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Makó Város Önkormányzata 

 

Makói Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 

 

 

Alulírott _____________________________________, a(z) 
________________________________________ ajánlattételre felkért gazdasági szereplő 
nevében eljárva ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy 
kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a fenti – összesen 2 (kettő) számozott 
oldalból álló – „1.számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 

 

____________________, 2018. __________ __. 

 

 ____________________ 

 ajánlattételre felkért 

 gazdasági szereplő 
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