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Tisztelt Ajánlattevı!
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévı út-, és járdahálózat javítási, fenntartási
munkái tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és
dokumentációjával kapcsolatban tájékoztatás-kérés érkezett.
A kérdésekkel kapcsolatban megjegyzem, hogy Ajánlattevı írásban kiegészítı (értelmezı)
tájékoztatást kérhet a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérıtıl.
Ajánlatkérı értelmezésében a feltett kérdések inkább indokoláskérésnek, mint kiegészítı
tájékoztatáskérésnek minısülnek, azonban Ajánlatkérı azokat az alábbiakban válaszolja meg:

1. kérdés: Mi indokolja az Ajánlattételi Felhívás P/3. pontjában ismertetett minimum
követelményt?
Válasz: Összhangban az elıírt pénzügyi alkalmassági feltételekkel, a megbízható
likviditási stabilitás érdekében – tekintettel a hosszabb átfutási kivitelezési idıtartamra is –
indokolt a P/3 pontban rögzített minimumkövetelmények meghatározása.
2. kérdés: Mi indokolja, hogy az M/2 alkalmassági minimumkövetelmények között 2 db
road scennerrel vezérelt aszfaltfnishert írt elı a Tisztelt Ajánlatkérı? Más
szintvezérléső aszfaltfinisherrel is biztosítható az útügyi elıírásoknak megfelelı
munkavégzés. Kérjük az alkalmassági minimumkövetelmény megváltoztatását a
következıkre: - 2 db vezérelt finisher
Válasz: Ajánlatkérı az M/2 pontban rögzített gépeknél a 2 db road scennerrel vezérelt
aszfaltfinisher esetében a szintvezérelt aszfaltfinishert is elfogadja.
3. kérdés: Mi indokolja, hogy a Tisztelt Ajánlatkérı az óbudai temetı 30 km-es sugarú-,
közúton számított körön belüli távolságra elıírt aszfaltkeverı telepet? Kérjük az
elıírás megváltoztatását 70 km közúton mért távolságon belüli aszfaltkeverı telep
meglétére!

Válasz: a 30 km-es sugarú közúton számított körön belüli aszfaltkeverı telep
rendelkezésre állását a várhatóan téli idıszakban szükségessé váló munkavégzés
indokolja. Téli idıszakban, különösen esetleges fıvárosi forgalmi akadályok felmerülése
esetén az aszfalt bedolgozási hımérsékleten való tartása ezen a távolságon belül
biztosított.
4. kérdés: Mi indokolja az M/3 c) pontjában ismertetett felsıfokú munkavédelmi
szakember alkalmassági követelményként való szerepeltetését?
Válasz: Az elıírt munkavédelmi szakemberrel való rendelkezést a munkavégzés jellege és
körülményei indokolják. A munkavégzés nagy forgalmú úthálózatokon, gyalogos
közlekedés biztosítása mellett, éjszakai idıszakban is történik/történhet, - melynek
következtében, ajánlatkérı elvárásaival összhangban, a balesetveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében a szakember alkalmazása elengedhetetlenül szükséges.
5. kérdés: Mi indokolja az M/3 d) pontjában ismertetett környezetvédelmi szakmérnök
alkalmassági követelményként való szerepeltetését?
Válasz: a környezetvédelmi szakmérnök alkalmazását a kivitelezés olyan jellegő, tervezett
koordinálása indokolja, mely garantálja, hogy a beszállítások, a kivitelezés és a keletkezett
hulladékok szakszerő és elıírásszerő kezelése során a környezetben minél kisebb mértékő
káros hatás keletkezzen.
6. kérdés: A Tisztelt Ajánlatkérı elfogadja az M/3 c) és d) pontjaiban ismertetett
alkalmassági minimumkövetelmények igazolására magánszemélyek rendelkezésre
állási nyilatkozatát?
Válasz: igen
7. kérdés: A Tisztelt Ajánlatkérı elfogadja az M/2 pontjában ismertetett alkalmassági
minimumkövetelmények igazolására Ajánlattevı nyertességének esetére vonatkozó
gépbérleti elıszerzıdéseket?
Válasz: igen
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