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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

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

 

Ajánlatkérő: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési 

feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel történő 

felmérésére” 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás 
 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1. A végleges egységárgyűjtemény 291. tételénél 
„Öntöző rendszer beindítása, leállítás” nincs 
megadva a súlyszám és a súlyozott egységár 
nincs képletezve. Kérjük az egységárgyűjteményt 
módosítani szíveskedjenek!  
 

Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően 
módosítja az egységárűjteményt. 

2. A végleges egységárgyűjtemény 300. tételénél 
„Darázsirtás stadion területén (több fészek)” nincs 
megadva a súlyszám és a súlyozott egységár 
nincs képletezve. Kérjük az egységárgyűjteményt 
módosítani szíveskedjenek!  

 

Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően 
módosítja az egységárűjteményt. 

3. A végleges egységárgyűjtemény 720. tételénél 
„Seprűs, locsolós, porszívós autó 1,8-3 m 
szélesség” a súlyozott egységár nincs képletezve. 
Kérjük az egységárgyűjteményt módosítani 
szíveskedjenek!  
 

Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően 
módosítja az egységárűjteményt. 

4. Az ajánlati felhívás III. 1.3) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság M.1). pont a) alpontjában a 
„min 1 db, befejezett vagy folyamatban lévő, de 
min. 24 hónapon keresztül folyamatosan 
teljesített városüzemeltetési feladatokról szóló, 
legfeljebb 3 darab szerződésből származó, 
összesen 1 350 000 m2 ellátandó területen 
végzett referenciával” kell rendelkezni az 
Ajánlattevőnek. Kérjük megadni szíveskedjenek, 
hogy az 1 350 000 m2 területet milyen 
munkanemek adják ki!  
 

Ajánlatkérő a városüzemeltetési feladatok 
alatt az ajánlati felhívás II.2.4) a 
közbeszerzési ismertetése pontjában 
meghatározott bármely munkát/feladatot 
elfogadja referenciaként, amennyiben azt 
összesen 1 350 000 m2 ellátandó területen 
végezték. 

5. Az ajánlati felhívás III. 1.3) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság M.1). pont b). alpontjában a  
 
 
 

Ajánlatkérő nem üzemórában, hanem 
órában kéri megadni a gépi úttisztítás 
óraszámát. 
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„min 1 db. befejezett vagy a folyamatban lévő 
legalább 400 óra gépi úttisztításról szóló 
referenciával” kell rendelkezni az Ajánlattevőnek, 
úgy értelmezzük, hogy az Ajánlatkérő 
üzemórában kéri megadni gépi úttisztítás 
óraszámát!  

6. Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság minimum követelményeinél 
az M.1) a) pontban a következő szerepel:  
min 1 db, befejezett vagy folyamatban lévő, de 
min.24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített 
városüzemeltetési feladatokról szóló, legfeljebb 3 
darab szerződésből származó, összesen 1 350 000 
m2 ellátandó területen végzett referenciával. A 
bemutatott referencia (legfeljebb 3 szerződésből) 
minimálisan tartalmazza az alábbi feladatokat:  
— kaszálást,  
— egy-és kétnyári növények kiültetése és 
gondozási munkát,  
— utcai fasorok ápolási munkát,  
— utak karbantartását,  
— aszfaltburkolat felújítási munkát,  
— növényvédelmi munkát,  
— játszótér karbantartási munkát, 
nyílt vízelvezető árkok fenntartási munkáit,  
— öntözőrendszer üzemeltetését,  
— szökőkút karbantartását,  
— téli síkosságmentesítési munkát;  
Kérdés: Jól értelmezi-e Ajánlattevő, hogy 
amennyiben a fenti alkalmassági 
követelményeknek több referencia 
benyújtásával kíván Ajánlattevő megfelelni, 
akkor nem kell minden referencia 
munkának minden feladatra megfelelnie, 
hanem a több referenciának kell az összes 
feladatot tartalmaznia. 

Igen, Ajánlattevő jól értelmezi. 

7.  
  
A Vállalkozási Keretszerződés Szerződéstervezet 
3.11. pontja szerint „A felek a nem rendszeresen 
végzett szolgáltatásokról 3 havi elszámolási 
időszakban állapodnak meg az Áfa törvény 58.§-
ban foglaltak alapján és vállalkozó köteles 
legkésőbb a negyedévet követő hónap végéig 
kiállítani az elvégzett szolgáltatásokról szóló 
számlát.”  
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy határozza 
meg pontosan, mi számít nem rendszeresen 
végzett szolgáltatásnak! Az elmúlt 4 év 
gyakorlatát alapul véve a nem rendszeres 
munkavégzés számlázása mindig 
megrendelésenként történt a Megrendelő 
kérésének megfelelően, ez a jelen eljáráshoz 
kapcsolódóan milyen formában történik majd? 

Nem rendszeresen végzett szolgáltatás: 
nem szabályos időközönként ismétlődő, 
nem állandó jellegű, azaz eseti. 

 

A nem rendszeres munkavégzés 
számlázása megrendelésenként történik a 
Megrendelő kérésének megfelelően, 3 havi 
elszámolási időszakonként. 
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8. A Közbeszerzési Dokumentáció 38. oldalán 
található 2.1. számú melléklet Felolvasólapon a 3. 
Ajánlat pontjában a táblázatban szereplő 
részszempontok 5. pontjában „A teljesítésbe 
bevont szakemberek többlet szakmai tapasztalat 
(hónap) 1 fő az M/2 ab) pont tekintetében 
bemutatott kertészmérnök vagy agrármérnök 
képzettséggel rendelkező szakember  
parkfenntartási gyakorlattal szerzett többlet 
szakmai tapasztalata (ajánlati elem minimum 
értéke 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal 
értékelt legkedvezőbb szintje 60 hónap. 
Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti 
megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt 
időtartam levonásával.) (személy neve, hónap) 
ezzel ellentétben  
a Közbeszerzési Dokumentáció 9-10. oldalán a 15. 
Az ajánlatok értékelése, az ajánlati ár megadása 
rész 15.1 táblázatban a 6. pontjában Az M/2 ab) 
pont tekintetében bemutatott kertészmérnök vagy 
agrármérnök képzettséggel rendelkező szakember 
parkfenntartási gyakorlattal szerzett többlet 
szakmai tapasztalata (ajánlati elem minimum 
értéke 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal 
értékelt legkedvezőbb szintje 96 hónap. 
Ajánlatkérő a 36 hónap és a 96 hónap közötti 
megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt 
időtartam levonásával.) (személy neve, hónap).  
Kérjük az ellentmondás feloldását! 

Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően 
módosítja a Közbeszerzési Dokumentáció 
38. oldalán található 2.1 számú mellékelt 
Felolvasólap megfelelő részeit. 

9.  
A végleges egységárgyűjtemény 72. tételénél 
„Cserje zöldmetszése gyűjtéssel és elszállítással”, 
81. tételénél „Sövény visszavágás nyesedék 
összegyűjtésével és elszállításával”, 82. tételnél 
„Sövénynyírás ollóval, nyesedék összegyűjtése 
(kiterített m2) és elszállítása”, 83. tételnél 
„Sövénynyírás géppel, nyesedék összegyűjtése 
(kiterített m2) és elszállítása” a növekmény 
mértékét megadni szíveskedjenek. Kérjük az 
egységárgyűjteményt módosítani szíveskedjenek!  
 

Maximum 25 cm növekmény. 

10.  
A végleges egységárgyűjtemény 107. tételnél 
„Virágágy tápanyagutánpótlása”, 263. tételnél 
„Gyepszőnyeg fektetése”, 282. tételnél „Kétszikű 
szelektív gyomirtása”, 283. tételnél „Egyszikű 
szelektív gyomirtása”, 620. tételnél „Rugós 
játszóeszköz telepítése”, 621. tételnél 
„Mérleghinta telepítése”, 622. tételnél „Hinta (2 
üléses) telepítése ülésekkel”, 623. tételnél 
„Kombinált játszóeszköz telepítése”, 624. tételnél 
„Csúszda telepítése”, 625. tételnél „Fakeretes 
homokozó telepítése”, 645. tételnél „Táblás 
kerítés (pl. Bekafor) beépítése”, 647. tételnél 
„Drótfonatos (1,5 m magas) kerítés telepítése”, 

Ajánlatkérő anyagár nélküli árat kéri 
feltüntetni. 
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649. tételnél „Egyszárnyú kapu kihelyezése”, 650 
tételnél „Kétszárnyú kapu kihelyezése” anyagárral 
vagy anyag ár nélküli árat kell ezeknél a 
tételeknél feltüntetni?  
 

11.  
A végleges egységárgyűjtemény 235. tételnél 
„Fenyő téli hóvédelme”, 238. tételnél „Örökzöldek 
téli hósöprése” a fák méretét megadni 
szíveskedjenek!  
 

Mindkét esetben maximum 3,5 méteres 
fákról van szó. 

12.  
A végleges egységárgyűjtemény 349. tételnél 
„Zúzottkőbeton burkolat bontása, kézi erővel, 
légkalapáccsal”, 350. tételnél „Zúzottkőbeton 
burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel” 
kérjük a burkolat vastagságát megadni 
szíveskedjenek!  
 

A burkolat vastagsága 4- 6 cm. 

13.  
A végleges egységárgyűjtemény 355. tételnél 
„Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
betonágyazattal” kérjük a betonágyazat 
vastagságát megadni szíveskedjenek!  
 

A betonágyazat vastagsága 4-6 cm. 

14.  
A végleges egységárgyűjtemény 356. tételnél 
„Műkő támfalak bontása”, 357. tételnél „Rönk 
támfal elbontása”, 358. tételnél „Támfal bontása” 
kérjük a támfal vastagságát és magasságát 
megadni szíveskedjenek!  
 

A támfal vastagsága: 10 cm 

A támfal magassága: 1 m 

15.  
A végleges egységárgyűjtemény 481. tételnél 
„Útpálya letakarítása, kézi erővel”, 482. tételnél 
„Útpálya letakarítása, géppel”, 572. tételnél „Árvíz 
során burkolatra rakódott sár, iszap, hordalék 
letakarítása, elszállítása, mosással az árhullám 
levonulása után 24 órán belüli munkakezdéssel”, 
577. tételnél „Rézsű burkolat tisztítása” kérjük a 
lerakódás vastagságát megadni szíveskedjenek!  
 

481. és 482 pont esetében lomb 
eltakarításról van szó. 

572. és 577. tételnél 1 cm a lerakódás 
vastagsága. 

16.  
A végleges egységárgyűjtemény 510. tételnél 
„Útburkolati jelek készítése, hagyományos 
oldószeres festékkel, gépi jel”, 511. tételnél 
„Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli 
termoplasztikus anyaggal, gépi jel”, 512. tételnél 
„Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli 
termoplasztikus anyaggal, kézi jel” kérjük 
megadni szíveskedjenek milyen színben kérik a 
festést?  
 

Fehér illetve sárga színben. 
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17.  
A végleges egységárgyűjtemény 574. tételnél 
„Ároktisztítás, burkolt árok esetén burkolatig, 
burkolatlan ároknál hordalék alsó síkjáig, kikerülő 
anyag elszállításával”, 576. tételnél „Patakmeder 
tisztítása 3 m szélességben” kérjük megadni 
szíveskedjenek a kikerülő anyag mennyiségét és a 
burkolat típusát?  
 

574. tételnél: 0,05 m3/fm 

576. tételnél: 10 cm 

A burkolat típusa: mederlap 

18.  
A végleges egységárgyűjtemény 575. tételnél 
„Földárok gépi profilozása, profil kanállal, 40 cm 
mélységben, kikerülő anyag elszállításával” kérjük 
megadni szíveskedjenek a kikerülő anyag 
mennyiségét?  
 

A kikerülő anyag mennyisége: 0,05 m3/fm 

19.  
A végleges egységárgyűjtemény 579. tételnél 
„Sérült mederfal újraépítése, mederlap pótlással” 
kérjük megadni szíveskedjenek a mederlap 
típusát?  
 

A mederlap típusa 40cm*40cm*10cm 

20.  
A végleges egységárgyűjtemény 583. tételnél 
„Közterületi homokozóban homokcsere (kiszedés, 
elszállítás, új homok beszállítás anyagárral)”, 584. 
tételnél „Közterületi homokozók feltöltése (új 
homok beszállítása anyagárral)” kérjük megadni 
szíveskedjenek megközelíthetőséget, kivitelezés 
módját (kézi vagy gépi)?  
 

Objektumtól 10 méterig talicskával, onnan 
3,5 tonnás tehergépkocsival. 

21. A végleges egységárgyűjtemény 589. tételnél 
„Óvodai homokozóból homok kiszedése, felrakása 
szállítóeszközre, elszállítása megrendelő 
telephelyére”, 590. tételnél „Homokozó körüli 
szennyes homok összegyűjtése”, 591. tételnél 
„Homokozó fertőtlenítése PB gázzal”, 592. tételnél 
„Esési felületek pótlása 0/4 mosott sóderrel 
(beszállítás anyagárral)”, 593. tételnél „Esési 
felületek pótlása 4/8 gyöngykaviccsal (beszállítás 
anyagárral)”, 594. tételnél „Esési felületek pótlása 
borovifenyőkéreggel, 2-10 cm (beszállítás 
anyagárral)” kérjük megadni szíveskedjenek 
megközelíthetőségét (gyalogosan talicskával vagy 
gépkocsival)? 

Objektumtól 10 méterig talicskával, onnan 
3,5 tonnás tehergépkocsival. 

22. A végleges egységárgyűjtemény 669. tételnél 
„Kerékpártárolók beszerzése és kihelyezése P 
támasz, tüzihorganyozva” kérjük megadni 
szíveskedjenek a kerékpártároló pontos típusát 
vagy méretét? 

métere: 2 m* 0,7m 

23.  
A végleges egységárgyűjtemény 670. tételnél 
„Közterületi zászlók, lobogók kihelyezése, 
beszedése meglévő tartóba” kérjük megadni 

kb. 450 db 
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szíveskedjenek a mennyiséget?  
 

24.  
A végleges egységárgyűjtemény 699. tételnél 
„Külterületi állandó lakosoknak szénsavmentes, 
1,5 L-es műanyagpalackos ásványvíz szállítása 10 
km-en belül, 6 L/fő/nap mennyiséggel, 2 havonta” 
kérjük megadni szíveskedjenek hány fővel kell 
számolni?  
 

2 fő 

 

II. 

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

IGEN / NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 15. 11.00 

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2017. szeptember 6. 

Tisztelettel,  

 

dr. Takács Ádám 

közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft. 

VISSZAIGAZOLÁS 

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 

 
Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és 

zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérésére” 
 

Alulírott ………………………………………………. a(z) …………………………………. Érdekelt Gazdasági 

Szereplő nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy 

kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen hat 

(számmal kifejezve: 6) számozott oldalból álló „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

Kelt:  

 

  

  aláírás 
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