
2. sz. kieg6szit6 tdj6koztatis

Tisztelt Gazdasdgi Szerepl6k!

Budapest Fdvdros X. keriilet K6brinyai dnkorm6nyzat ajinlatk6rd a ,,Digit6lis ktizteriileti
miiszaki t6rk6p k6szit6se" tiirgyf l(ozbeszerz6si elj6rrisbin bedrl<ezett kdrcl6sekie a?z alttl 7bi hiegdszit6
t6jdkoztat6st adja:

A szerz6d6s tervezet L sz6mri mell6kletdnek (Mriszaki Leir6s) 1.6 pontja az al6bbiakr6l
,:,|?l\2r.ik;::l-d:Fitdlis kdzteritleti miiszaki t6rk6p t,trehozrisdndtferhaszndrhat6ak a negrivd 3/J979,: 3./t 984. EVM Ut::ijds .tlopi!! .!1fr!!f., k6sz tt forgalmaztisi ingeddilyet rendelkez6i a Kflbdnyai
OnkormdnJ,zat tulajtlondban l6v6 digitrilis kbzm[i-alaptdrkipi ti oidnyoir. "

K6rd6sek:

1. A rendelkez6sre 6116 digit6lis kiizrnii-alapt6rk6pi 6llom6nyok mikor k6sziirtek?

Vflasz: A rendelkez6sre il16 digit6lis kiizmii-alapt6rk6pi 6llomfnyok 2012-ig lettek ahtu alizirlvt,
az eg6sz keriiletet lefedve.

2 A rendell<ezesre rill6 digit6lis k6zmii-alaptdrkdpi 6llom6nyok a miiszaki leir6s 2. pontjiiba'
tal6lhat6 tdbl|zat 1-20. sor6ban meghatarozott adatfajt6khoz l<dpest nrelyeket t artahtazzlk?
v6lasz: A rendelhez6sre 6116 digit6lis kiizmii-alapt6rk6pi 6llom6nyok 311979 6s 3/19g4 fvM
utasitis alapjrin k6sziiltek, ez6rt struktrir6jukban, adattartalmukban nem felelnek meg az
elh6szitend6 Digitrilis ktizteriileti miiszaki t6rk6pnel<. V6lem6nytink szerint csal< t6j6koz6d6s
c6lj6ra alkalmasak, ez6rt a ,,felhaszn6lhat6,, megfogalmazas, a ligit6tis kiizteriileti miiszaki
tOrk6p pontoss6g66rt' adattartalm 66rt az rj|nlattev6nek kell a teljes felel6ss6get v6llalnia.
3 l:. esdlyegyenl6s6g biztosit6sa 6rdek6ben k6rem - megfelel6 titoktafiAs rnellett - kiildj6k neg
a megldv6 digiralis kdznii-alapt6rk6pi 6llom6nyt, de legalibb egy jellemzo teri.iletre vo"natkoz6
kiv6gatot.

vrilasz: A 2, pontban fograttak miatt,nem 6liink az 6lom6ny megki d6s6nek lehet6s6g6vel,
v6fem6nyiink szerint 3/1979 6s 311984 EVM Utasftfs ismerete megfelel6 inform6ci6t biztosrt az
6llomdnyokr6l.

4 Megtort6nt'e a megl6v6 digitAlis kozmilalapt6rk6pi dllomriny folyamatos v6ltoz6s vezet6se?

Vilasz: A rendell<ez6sre rill6 digitdlis kilzmii-alapt6rk6pi 6llominyoh 20l2-ig lettel( aktualiz6lva
az eg6sz keriiletet lefedve.

5. Mekkora teriiletet fednek Ie a megrdvo digit6lis k6zmii-araptdrkdpi a o'6'y(ok)?
Y6lasz:2012-ig az eg6sz keriiltet lefedik.

6. EeV digitrilis kcizmii-alapr6rk6pi 6llom6ny vagy tcibb
azok konzisztensnek tekinthet6k-e?

dllomdny van, amennyiben ttjbb, itgy

Vrilasz: Egy 6llom6ny, 6s konzisztens

T A jelenlegi projektben vannak-e olyan kozteriileti r6szek, ahol semmilyen elozrnduy nem 6ll
rendell<ez6sre?

Vilasz: Tudom6sunk szerint nincs,



8. Azok a teriiletek, ahol van elozmlny, ott csak helyszinelni kell 6s a v6ltoz6sokat bemerli.
vagy ellen6rizni is kell a megl6vo sikrajzi tartalom helyzeti pontoss6g6t is?

v6fasz: Digitilis kiizteriileti miiszaki t6rk6p pontossrigf6rt, adattart almi6rt az
ajinlattev6nek hell a teljes felel6ss6get v6llalnia.

9. Ha az ellenorz6s hibahat6ron tirli eltdrdst mutat, a teljes kozteriileti sikrajzi tartalom irj
felmdr6sdre milyen egys696r alka Irnazhat6?

Yilaszt Lz ajrinlattev6 6ltal a kiizbeszerz6si elj6rds sordn megajdnlott hekt6rra vetitett
:gys6q1]'l amely a szerz6d6s id6tartama alatt nem v6ltozh^t, Aj6nlattev6 

^z ^:^nr^ti 
aron

6s az AFA-n kiviil egy6b kiilts6get nem 6rv6nyesithet az aj6nratk6r6vel szembln.
Az ajdnlati felhiv6s 6s a felolvas6lap hekt6rra vetitett egys6g6rat k6r megadni az aj6nlattev6ktol, de
nem adja meg sem a teljes felm6rendS teriilet nagys6g6t, sem a prioiit6si elveket a felm6rendo
tertlletekr6l. A szerz6dds tervezet I. pontja alapjin a Megrendel6 el6irta, hogy a keretszerzodds
jellegb6l ad6d6an nem ktiteles lehivni a teljes keretcisszeget. A keretszerz6Aes egyeU helyeken ink6bb
olyan rendelkez6seket taltalmaz, ami alapjdn egy megrendel6st kiaddsa v6rhat6 pl. lll1. pont, V/I.
pont, stb.

K6rd6sek:
10. Aj6nlattev6knek a szerzod.ds teljesitdse sor6n egy teriileti lehat6rol6ssal kell sz6molni, vagy
Megrendelo tObb eseti megrendel6st ad?

VAlasz: Az Ajrinlattev6knek a szerz6d6s teljesit6se so16n egy teriileti lehat6rol6ssal kell sz6molni
(a keretiisszeg egy megrendel6s keret6n beliil kimerit6sre keriil, a teriilet nagys6ga a nyertes
ajfnlattev6 Altal ajrinlott egys6gdrt6l fiigg).

1 l. Ha tobb megrendel6s lesz, hogyan fog e1d6lni, hogy t6nylegesen mekkora (1egal6bb minimum
6s maximurrr) illetve mely teriileteket kell fehn6rni?

Vilasz: Ldsd a 10, pontban adott v6laszt,

12. Az Ajdnlati felhivds r6sz6t kdpezo szerz6d6s tervez€t a 1. sz6mi mell6kelt6nek (Mtiszaki
Leirds) pontjai alapj6n j61 ltrelmezzid'k, hogy a hekt6rra vetiteft egysdgdr teriileti elsz6mol6si alapja a
felm6r6ssel drintett kcizteriiletek 6ltal lehatdrolt teljes teriilet, beledrtve ; tdmbbelsok terijletdt is?

Yilaszz Az elszfmohisi alapja a felm6r6ssel 6rintett kiizteriiletek teriilete. A tiimbbels6k teriilete
nem k6pezi az elszdmol6s tdrgyrit, mivel azok nem keriilnek felm6r6sre.

Budapest, 201 7, 6prilis 05,

Tisaelettel

ajAniatkdr6 megb
dr. Magyar Adrienn
felelos akkreditrilt szaktan6csad6


		2017-04-05T16:47:50+0200




