
3, sz. kieg6szitd tij6koztatis

Tisztelt Gazdas6gi Szerepl6h!

Buclapest F6vriros X, heriilet K6brinyai Onkorminyzat
miiszaki t6rk6p h6szit6se" t6rgyir kcizbeszerz6si elj6t'6sban
alabbi kiegdsziro tijekoztarast adja :

ajinlatker6 a,,Digit6lis kiizteriileti
hal[6!da!_!d bedrkezett kdrddsekre az

1. Az ajrinlattdteli felhivds 6s a v6llalkoz6si keretszerzodds a szerzodds tdotaftamdt 547
napban hat6rozza meg. K6diik szives rirj€koztatiisukat, hogy a szerzodes IL 1. pontjdban jeldlt
365 nap mire vonatkozik?

vrilasz: A 365 nap a teljesit6si hatfrid6 a megrendel6st6l szfmftva, ahogyan azt az
aj{nlatk6r6 a szerz6d6stervezet II.l. pontjdban el6irta, mig a keretszerz6d6s id6tartama
547 nap. Nem biztos, hogy a megrendel6sre a szerzdd6skiitds napidn sor keriil, ez6rt
hatfrozott meg ajdnlatk616 hosszabb szerz6d6ses id6tartamot,

2. V6lemdnyiink szerinr az aj6nlataddshoz elengedhetetlen valamilyen szintr.i mennyisdgi
adat. I(drjrik, sziveskedjen pontositani a felhiv6s 4. pontj 6t irgy, hogy ezen keretdsszeghez
mennyisdgi adat is keriilj cin megjeloldsre, tekintettel a Kbt. 50. g (1) d) pontj6ra.

v6lasz: Ajfnlatk6r6 az{rt kiv6n keretszerz6d6st kiitni, mert nem tudja el6re megadni a
pontos mennyisdget, a keretszerz6d6s l6nyege 6ppen az, hogy az aj6nlatk6r6 a pontos
mennyis6get nem ismeri, csak a rendelkez6sre 6116 keretiisszeget. (A keretszerzfid6ses
jellegb6l adr5drian egy6bk6nt az ajrinlatk6r6nek egyetlen hektrirra sincsen megrendel6si
I<iitelezetts6ge, a pontos mennyis69 meghatrirozdsa m6r csak a keretszerz6d6ses jellegb6l
ad6d6an sem lehet6s6ges.) Az airinlati rirakt6l fiiec, hosy mekkora teriilet f6r bele az

6l
A tavalyi adatok
kicsivel tiibb,
hozzdvet6legesen

t€rk6pet. Egyebekben a kiizteriilet nagysriga is folyamatosan v6ltoz6.
alapjin ^z ajinlatk6r6 tulajdondban hozziivet6legesen
mint 400 ha kiizteriilet van, igy az aj{nlattevdnek az ai{nlatt6tel sor6n
maximum ekkora teriiletnagysriggal kell szrimolnia.

3. K6rjiik, sziveskedjen pontositani az e1sz6mol6s m6di6t, tekintettel arra, hogy a IV. a ponr
szerint eseti megrendel6sek v6rhat6ak, ezzel szemben a sz6ml6tzits a szerz1des icl6tartama
alatt 2 r6szletben tort6nik.

v:ilasz: Ajdnlatk6r6 nem kivdn elt6rni a szerz6d6stervezett6l. Egy6bk6nt aj{nlath6r6
nem tiibbes szdmban irta az eseti megrendel6st a szerzdd6stervezet IV, a. pontjfban,
hancm egyes sz6mban, v6rhat6an egy megrendel6sre keriil majd sor a szerz6d6skdt6st
kiivet6en 6s annak ellendrtdke keriil k6t r6szletben megfizet6sre,

4, Kdtjiik tov6bbd a Tisztelt Aj6nlatkdrot, hogy nyirjtson t6j6koztat6st azzal kapcsolatban, hogy a
nyedes ai6nlattevo r'6szdre rendelkezdsre bocs6jtja-e a teriiletre vonatkoz6 fdldhivatalit6rl{6pet.



v{lasz: Ahogyan 
^zt ^z 

ajrinlatk6r6 a 2. sz mfi kieg6szit6 t6j6kozt:it6s 2-3. pontjdban
mdr megvdlaszolta, az ajhnlatk'r' rendelkez6s6re 6116 digitilis kiizmii-alapt6rk6pi
rillominyok 3/1979 6s 3i1984 EVM Utasitris alapj6n k6sziittek, ez6rt struktiir;iukban,
ada{ tartalm ukban nem felelnek meg az elk6szitend6 Digitrilis ktizteriileti mfiszaki t6ri6pnek.
V6lem6nyiink szerint csak t6j6koz6dis c6lj6ra alkalmasak. Aj6nlatk6r6 6ll6spontja szeiint a
3/1979 6s 3/1984 EVM utasitis ismerete megfelel6 inform6ci6t biztosit az 6llomrinyokr6l.

Az ajinlxkdrl M eljarast megindit6 felhiv6s 20.14. pontj 6ban e16irta, hogy a kieg6szit6
t6j6koztatds kdrdsekre a Kbt.56.g-a 6s 114.9 (6) bekezd6se az irtnyad6. Aj 6nlatkdr6 a
kieg6szit6 tdj6koztat6s esetdben 6sszerii id6nek tekinti az ajr{nlatt6teli hat6rid6 lej artAt
megel6zo m6sodik naptari napot (t6jdkoztar6s megkiilddsdre), felt6ve, hogy a k6rd6sek az
aj{nlatt6teli hatdrid6 lej6rtdt megel6z6 hatodik naptriri napie meg6rkeznek az
ajdnlatk6r6hiiz.

FeJhivjuk a T. Gazdas6gi Szerepl6k figyelm6t, hogy a meghosszabbitotf k6rdez6si hatfirid6 2017.
6prilis 07. napj6n eltelt, a Kbt. 56.$ (3) bekezd6se alapj n az ajanlatk6r6 nem koteles a hat6ridon tril
drkez6 k6rd6sek megv6laszol6s6ra. Tekintettel arra, hogy aj6nlatk6r6 a kieg6szit6 trj6koztat6sl
hatArid6ben meg tudja adni, az aj6nlattdteli hat6rid6 nem keri.il elhalaszt6sra.

Budapest, 2017. 6prilis 11.
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