
4. sz, kieg6szitd tdi6.koztat6s

Tisztelt Gazdasf gi Szerepl6k!

Budapest F6vfros X. keriilet K6brinyai onkorm6nyzat aj{nlatk6r6 a o,Digitdliskiizteriileti miiszaki t6rk6p k6szit6se" t6rgyir kcjzbesierzdsi elj6r6sban hat#idO-n tril
bedrkezett kdrd6sekre az al6bbi kieg6szit6 t|jlkoztatist adja:

I(6rd6s; Ajltnla.tkdr1 sem az ajdnlaudteli Jblhiv(tsban, sem a kdzbeszerzdsi dokumentumokban
nem hatdrozta meg a digitiilis kc)zteriileti miszaki tdrkdp kdszitdsdhez fetm6rend6 teriiiletek
nagysdgtit, tlpusdL illetve nem adott drdemi tdjdkoztatdst arr6l, hog,t a szerz1dds tervezet ],
szdmti melldkletdnek (Mfiszaki Lefuds) 1.6 pontj a szerinti diiit(ilis kazmii-alaptdrkdpi
tillomdnyokb1l ajqnlattel)dk a, tdnyleges felaclatvdgzds sordi milyen g6-os' ardnyti
a datfe I h as z nal as s al s z ctmo I h atn ak,

Az esdlyegyenlSsdg biztositdsa drdekdben kerjt)k hatdrozzdk meg, hogt q digitdlis kdzterttleti
miiszaki tdrkdp kdszftdse sordn K1bdnya kazrcrLiletei kdz l assiesen mennylt (hektdrbanl, es
azon beltil az egyes koztertilettipusokb1l (l,,ozlekectdsi cdhj lcdztertiliteh park jelleg[i
zaldfelalerck' erd6k) mekkora ter letet kivdnnak felmdretni, illehte a felmd)dsre 

"krjelat.t

tertiletek esetdben a digittilis kdzm{i-alaptdrkdpi dllomdnyok dtfo96 ltj fetmdrds ndlki)l milyen
artinyban haszndlhat1kfel a digitdlis kbztel leti m szaki t|rkdp kesziiasdhez.

Amennyiben az Aidnlatkdr6 rym ludia meghatarozni a jelenlegi digirdtis kdzmii-alaptdrkdp
Jblhasznalha.t6sdgdnak mdrtdkdl, ilgy kdrjiik biztos[tsanak rdszriikre egy minclen szempontb;l
(teljessdg, rdszletsirtisdg, aktualitas) atlagosnak tekinthet, tdrkep kiiitgatot (j db l';500-as
szelvdny tertiletdt), melyen az ajdnlatadds el1kdszftdsekdnt, tiiat kiltragu"kre ellendrz7
mdrdseket vdgezhettink q helyzeti pontossdg, ds a silcrajzi teljessdg vonatkozdidban.

Y {laszz Az ajinlatk6r6 az dprilis 5. napjrin adott kieg6szit6 t6j6koztat6s6ban utalt arra,
hogy a rendelkez6sre dtl6 digitr{lis kiizmii-alapt6rk6pi 6llom6nyok 311979 6s 3/19g4 EVM
utasitis alapj6n k6sziiltek, ez6rt struktfr6jukban, adattartalmukban nem felelnek meg
az elk6szitend6 digitdlis kiizteriileti mfiszaki t6rk6pnek. Aj6nlatk6r6 v6lem6nye szerint
csak tijdkoz6dris c6ljdra alkalmasak, ez6rt a ,,felhas rrilhut6', megfogalmazds nem
helytrill6, a digitrilis kiizteriileti miiszaki t6rk6p pontoss6966rt, adattarlali16rt a nyertes
aj:inlattevdnek kell a teljes felel6ss6get vdllalnia. Az aj6nlatk6r6 meger6siti, hogy a
rendelkez6s6re rill6 kdzmii alapt6rk6p vonal objektumai csak kiv6telesen eshetnek egybe
a majdani nyertes ajfnlattevd 6ltal k6szftend6 t6rk6p egy-egy vonal{val. Teljes6ggel
megdllapithatatlan, hogy a jetenlegi t6rk6pen szerepl6 vonal mityen rajzi objeltumok
(i6rdaszeg6ly, kiizteriileti ziildfeliilet hat6ra stb.) hat6rvonatak6nt iog sze"epelni.

parl< jellegii ziildfeliilet 116 ha



I<iizleked6s c6hi kiizteriilet 303 ha
erd6 0ha

Tisztelettel

A keretszerz6d6s jelleg6b6l ad6d6an a felm6rend6 teriilet nagys6ga a nyertes ajrinlattev6
6ltal aj{nlott egys6g{rt6r fiigg, ahogyan azt ajdnlatkZro 

-a 
r<or.itbi iieg6szit6

tr{j 6koztatdsdban j elezte.

Az ajinlatk6rf terve szerint a munkateriilet kijetiildse Hungriria krt. - Kerepesi rit
keresztez6d6s6t6l kezd6d6en keleti 6s 6szaki irdnyban, majd d6lre folytatva szint6n
heleti irdnyban bejfrva a keriiletet, a tdnyleges helyrajzi szrimok mejhat6roz6s6val
tiirt6nik. A m6rendd ingatlanok kijeltil6se mindaddig folytat6dik, amigla szerz6d6ses
keretiisszeg tart.

Az ajinlatk6r6 az el6z6ekben, tov6bb{ kordbbi vrilaszdban egy6rtelmiien meghatdrozta
a jelenlegi digit{lis kiizmii alapt6rk6p6nek a felhaszn{lhat6sdgrit, ennek ellen6lre biztosit
5 db a keriilet, kiiliinbiiz6 rlszeit 6brizol6 l:500 t6rk6pszelv6nyt dxf rillomrinyokban,
melyet csatoltan megkiildiink.

Ajdnlatk6r6 a f0ldhivatali t6rk6pet a nyertes ajrinlattevd rendelkez6s6re bocs6tja.

Budapest, 2017, 6prilis 1 8.

aj6nlatkdr6 meg
dr. Magyar Adrienn
felel6s akkredit6lt kozbeszerz6si sza.ktan6csad6
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