
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
Ajánlatkérő „Járműbeszerzés a „Dány Község működő csatornahálózatának 
rekonstrukciója” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0019) építési 
beruházás megvalósítása körében” tárgyú a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9866/2015 
számon megjelent közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, mely 
tájékoztatás iránti kérésre az Ajánlatkérő a Kbt. 45. § alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást 
adja: 
 
1. 1.1.  Elfogadható-e 10 %-al kisebb motorteljesítményű árokásó rakodógép 

(tapasztalataink szerint csatornázási munkákhoz elegendő kisebb teljesítmény is)?  
1.2. Ajánlatkérő az árokásó rakodógépnél a motor teljesítményét minimum 75 kw-ban 
határozta meg. Elegendő-e a 74,5 kw teljesítmény? 

 
Válasz: Ajánlatkérő, annak érdekében, hogy a piaci versenyt még szélesebb körben biztosítsa az 

ajánlattételi felhívást – és ennek megfelelően a dokumentációt – módosítja. Ennek 
megfelelően az ajánlattételi felhívás II. 2.1.) pontja a 2. rész vonatkozásában, a B. melléklet 
3.) pont mennyiség része és az Ajánlattételi dokumentáció Műszaki Specifikáiója a 2. rész 
vonatkozásában az alábbiak szerint változik: 

 
Motor 
Motor típus turbó diesel 

Teljesítmény min 67 kw 
 
 
2. 2.1.  Mekkora szélességű rézsű kanálra lesz szükség? 

2.2.     Milyen dőlésszögű árokásó profilkanalat ajánlhatunk meg? 

 
Válasz: Ajánlatkérő, annak érdekében, hogy a piaci versenyt még szélesebb körben biztosítsa az 

ajánlattételi felhívást – és ennek megfelelően a dokumentációt – módosítja. Ennek 
megfelelően az ajánlattételi felhívás II. 2.1.) pontja a 2. rész vonatkozásában, a B. melléklet 
3.) pont mennyiség része és az Ajánlattételi dokumentáció Műszaki Specifikáiója a 2. rész 
vonatkozásában az alábbiak szerint változik: 

 
Munkaszerelék 
Homlokrakodó gém-nyitható homlokrakodó kanál, körmökkel – raklapvilla - árokásó 
gém - teleszkópos kanálszár - 2db árokásó kanál (600-900)- rézsü kanál (1800mm 
szélességű) - hidraulikus bontókalapács - árok ásó profilkanál (dőlésszöge 60°) 
 
3. 3.1. Érdeklődünk továbbá, hogy a kötelezően csatolandó dokumentumok listájában a 14. 

pontban megjelölt „(……………) Szerződési feltételek” alatt milyen dokumentumot kell 
értenünk. 
3.2. Az Ajánlati Dokumentációban részletezett, Ajánlattevő által beszerezni kívánt gépek új 
gépek, ezért a Szerződés tervezet 5. pontjában előírt "eredetiségvizsgálatáról szóló, 60 napnál 
nem régebbi szakvélemény" a hatályos szabályok szerint nem releváns. Új gépek esetén gyári 
CE tanúsítvány igazolja a gép gyártási idejét. Kérem, hogy a fenti előírást töröljék a 
Dokumentációból. 
• A Szerződés tervezet 3. pontjában szereplő "kilométerszámláló állása a birtokbaadás 
napján: … km" előírás nem teljesíthető, mivel az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt gépben 



nincs kilóméterszámláló, csak üzemóraszámláló. Kérem, hogy a fenti előírást töröljék a 
Dokumentációból. 
• A Szerződés tervezet 5. pontjában szereplő "Eladó a járművel együtt köteles átadni a 
jármű forgalmi engedélyét (száma: ….), törzskönyvét" előírás nem teljesíthető, mivel a gép 
forgalmi engedélyének és törzskönyvének kiváltásához elengedhetetlenül szükséges a 
végszámla. A kiírás III.1.2) pontja szerint "Az ajánlatkérőként szerződő fél egy végszámlát 
fogad el az átadás átvétellel történő teljesítést követően.", tehát a végszámla csak az átadás 
átvételt követően állítható ki. Kérem, hogy a fenti ellentmondás feloldása érdekében a 
Dokumentációt módosítani szíveskedjen az alábbira: A gép forgalmi engedélyének és 
törzskönyvének kiváltása nyertes ajánlattévő feladata, az átadás átvételt követően. 

 
Válasz: Ajánlatkérő a dokumentációban csatolt az alapvető szerződéses rendelkezéseket 
tartalmazó szerződés tervezetet, mint a megkötendő szerződés javasolt feltételeit rögzítő iratot 
csatolta. Ennek megfelelően az ajánlattevőnek az általa alkalmazni kívánt szerződés tervezetét kell 
csatolnia legalább a dokumentációban szereplő szerződéses feltételekkel és az adott gépekre 
vonatkozó specifikációra tekintettel. Ennek megfelelően az ajánlattevő által csatolandó szerződés 
tervezetben a fenti eltéréseket át lehet vezetni és az az ajánlattételi felhívás II.2.1.) pontjában 
foglalt kötelezettségnél „A járművek műszaki vizsgáztatása és forgalomba helyezése a nyertes 
ajánlattevő feladata.” szigorúbb követelést nem támaszt az ajánlattevők felé.  
 
4. Ajánlatkérő a dokumentáció 13. számú mellékletében a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti 

kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozatot kér. A Kbt. e pontja építési beruházásra illetve 
szolgáltatás megrendelésre vonatkozik, jelen közbeszerzési eljárás tárgya pedig árubeszerzés. 
Ajánlattevő köteles-e nyilatkozni ez esetben? 

 
Válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem kell a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot tenniük. 
 
5. A Műszaki leírásban szereplő "Max. ásási mélység: 5700-5750mm" mellett kérjük 

szíveskedjenek megadni a minimális ásási mélységet is. 
 
Válasz: Ajánlatkérő minimális ásási mélységet megadni nem kíván, tekintettel arra, hogy azt a 
rakodókanál emelési magassága határozza meg. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése és a 45. § (3) 
bekezdésére tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Az ajánlattételi határidő 
ennek megfelelően 2015. július 13-án 13:00 órára módosul. A jelen kiegészítő tájékoztatás 
tartalmának megfelelően módosított Ajánlattételi Dokumentáció az ajánlatkérő www.dany.hu 
honlapjáról letölthető. 
 
 
Budapest, 2015. július 1. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
      Dány Község Önkormányzata 
      ajánlatkérő 
      képv.: 


