
Kiegészítő tájékoztatás nyújtása továbbá tájékoztatás ajánlattételi határidő módosításáról 
 
Tárgyi: „Göd Nevelek városrész útfejlesztés” 
 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Göd Város Önkormányzata által „Göd Nevelek városrész útfejlesztés” tárgyban indított beszerzési 
eljárásban 1 alkalommal kiegészítő tájékoztatás kérdéseket nyújtottak be, melyre ajánlatkérő az 
alábbi válaszokat adja. 

 

Kérdés 1: 
„Ajánlatkérő a beszerzési eljárás ajánlati felhívásában az alábbiakat rögzíti: 
VII. Alkalmassági követelmények 
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód) 
1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése 
(megjelenése) napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 
db útépítési engedélyes terv készítési munkára vonatozó referenciával, melynek értéke legalább bruttó 6 M 
Ft és legalább 1 db vízjogi létesítési engedélyes terv készítési munkára vonatozó referenciával, melynek 
értéke legalább bruttó 1 M Ft. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 1-1 db referencia szállítással 
teljesíthető. 
Kérjük megerősíteni, hogy jól értelmezzük-e, hogy az 1 db vízjogi létesítési engedélyes terv nem feltétlen 
kell, hogy útépítéshez kapcsolódóan készüljön, hiszen nincs ezen szakágra specifikálva ezen referencia 
követelmény?” 
 
Kérdés 1 Válasz: A kért referenciákat lehet közös és elkülönülő munkákban is igazolni, maximum 1-1 db 
referenciával teljesíthető. 
 
Kérdés 2:  
„Ajánlatkérő a beszerzési eljárás ajánlati felhívásában az alábbiakat rögzíti: 
VII. Alkalmassági követelmények 
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)  
2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább KÉ-K és VZ-TEL tervezői 
jogosultsággal vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 
 
Az alkalmasság igazolása tekintetében kérjük szakmai Önéletrajz benyújtását (melyből kiolvasható a 
szakember tervezői jogosultsága), továbbá kérjük a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát 
benyújtani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a munkákat alvállalkozásban vagy más ajánlattevővel 
közösen kívánja elvégeztetni, úgy kérjük az ajánlat részeként a közös megállapodást is benyújtani 
szíveskedjenek. 
Kérjük megerősíteni, hogy jól értelmezzük, hogy a kért KÉ-K és VZ-TEL jogosultságú tervező esetében 1 
fő szakemberrel kell a két tervezői jogosultságot lefedni, tekintettel arra, hogy a kiírás szövegében 
„szakember” és „…melyből kiolvasható a szakember…..” megfogalmazás szerepel, szakemberek helyett.” 
 

Kérdés 2 Válasz: Ajánlatkérő nem korlátozta a szakemberek számát, így legalább 1 vagy 2 szakemberrel 
is eleget tehet az előírásnak. 

 



Kérdés 3:  
„Ajánlatkérő a beszerzési eljárás ajánlati felhívásában az alábbiakat rögzíti: 
VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja: 
Azonos Összesített bruttó ajánlati ár esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyét az ajánlattevők 
által a Rómaiak útja építése részfeladatra megajánlott legalacsonyabb bruttó ajánlati ár alapján választja 
ki.  
Ajánlattevő álláspontja szerint a Rómaiak útja nem szerepel az elvégzendő tervezési feladatok között, sem 
ezen részfeladatra, sem pedig egyéb részfeladatra nem ajánlható meg ajánlati ár, következés képpen nem 
lehet a kiválasztás alapja azonos összesített bruttó ajánlati ár esetében. (lsd Ajánlati felhívás XVI. Rész 
ajánlattétel megengedett-e: nem). Kérjük ennek megfelelően az ajánlati felhívást és az ajánlattételi 
határidőt a módosított ajánlati felhívás megküldésével egyidőben módosítani.” 
 

Kérdés 3 Válasz: Ajánlatkérő fenti előírást az alábbiak szerint módosítja 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyét a megajánlott legalacsonyabb bruttó ajánlati ár alapján 
választja ki. Azonos ajánlati ár esetében a nyertes ajánlattevő személyét sorsolással választja ki közjegyző 
jelenlétében. 
 

Kérdés 4:  
„Ajánlatkérő a beszerzési eljárás ajánlati felhívásában az alábbiakat rögzíti: 
A Füzike utca végétől a Verseny utca végén lévő átereszig a településszerkezeti terv szerint gyűjtőút 
tervezendő közvilágítással. A szerkezeti terven kijelölt terület magáningatlanokat érint, itt a tulajdonosok 
megkeresése, a vételi/kisajátítási szándéknyilatkozat megszerzéséig kell eljárni. A tulajdonosokkal az 
önkormányzat köt megállapodást, az engedélyeztetés ez után indulhat. 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt tisztázza mit ért vételi/kisajátítási szándéknyilatkozat megszerzése alatt? 
Vételi/Kisajátítási szándéknyilatkozatot értelmezésünk szerint az Önkormányzatnak kell kiadjon az érintett 
tulajdonosok részére, tekintettel arra, hogy a tervezendő gyűjtőút magáningatlanokat is érint, melyet a 
tervezendő út megvalósítása esetén meg kell vásárolnia az önkormányzatnak, vagy ki kell sajátítsa. Jól 
értelmezzük tehát, hogy a vételi/kisajátítási szándéknyilatkozatot az Önkormányzattól kell majd 
beszereznie a nyertes ajánlattevőnek? Amennyiben nem, kérjük a feladat pontosítását.” 
 
Kérdés 4 Válasz: A vételi/kisajátítási szándéknyilatkozatot az Önkormányzat biztosítja a későbbi nyertes 
ajánlattevő részére, akinek a feladata (nyertes ajánlattevő) lesz az érintett ingatlanok tulajdonosaival való 
kapcsolatfelvétel és az aláírt szándéknyilatkozatok begyűjtése az Önkormányzat részére. 
 
 
Fenti kiegészítő tájékoztatás nyújtására tekintettel Ajánlatkérő módosítja az ajánlatok 
benyújtásának határidejét: 
 
módosított Ajánlattételi határidő:  
2021. december 8. 14.00 óra 
 
 Dátum: Göd, 2021. december 6. 

 
Göd Város Önkormányzata 
 


