1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.)
eljárás tárgya: „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002. sz. pályázat
keretében épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi
otthonában”
Közbeszerzési

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
eljárás)
I.

Kiegészítő tájékoztatás:
Kérdés és észrevétel

Ajánlatkérő által adott válasz,
kiegészítő tájékoztatás

A 2018. január 10-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Tisztázandó hogy a csatolt Tűzvédelmi
fejezetben - feladatok elvégzésére tett
utasítások (Hő és füstelvezetés, automata
nyílászáró
nyitások,
riasztó
és
nyomógombos
rendszerek
kiépítése,
villámvédelem felülvizsgálata stb.) e
munkák tárgykörébe tartozik e, és ha igen
költségvetést, valamint terveket kérünk
hozzá, hogy a kivitelezés költségét valahol
meg tudjuk jeleníteni.

Mellékletben csatolásra kerültek a
hiányzó dokumentumok.

2.

A pályázati anyagban nem szerepel
elektromos terv, sem költségvetés, holott az
elvégzendő
munkákhoz
szükséges
épületvillamossági szerelés is. Valamint az
építész műszaki leírásban több utalás is van
villamos felújításra.

A kivitelezéssel kapcsolatban a
szerelvények
elbontásához
és
visszaszereléséhez nincs szükség
tervdokumentációra, csupán a
légkezelő
berendezéshez
szükséges. Mellékelten csatolásra
került a műszaki leírás, valamint a
tervdokumentáció.



Kocsis
Szilvia

A gépészeti berendezések
(pl. szellőzés) motorjaihoz
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szükséges
elektromos
megtáplálások, bekötések
nincsenek
megtervezve,
költségelve.
Az építészeti műszaki leírás
„Szerkezetek
bontása”
fejezet 5. pontja szerint
elektromos bontás csak terv
szerint történhet. Nincs
terv!
Az építészeti műszaki leírás
„Felújítási
korszerűsítési
munkák
szerkezeti
ismertetése”
fejezet
5.
bekezdés
„légkezelő
berendezés” elhelyezése e
munkák
tárgykörébe
tartozik
e?
Nincs
költségelve! Terv nélkül az
elektromos
megtáplálás
nem végezhető el!

3.

A
villámvédelemmel
kapcsolatban
szükséges elvégzendő feladatokat a
műleírás tartalmazza, költségvetési kiírása
(betoldások, mérési jkv. stb.) nincs!

Mellékletben csatolásra kerültek a
hiányzó dokumentumok.

4.

Az organizációs leírásban szereplő terület
lekerítés nincs költségvetésbe kiírva!

A terület lekerítés szándékosan
nem került a költségvetésbe,
hiszen az nem beépített, illetve
nem közvetlenül a beépítéshez
nélkülözhetetlen költségelem.

A 2018. január 18-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

44/3 nyílászáró mérete konszig. szerint.:
1,80x2,42
m,
költségvetés
szerint:
1,80x2,52 m

A konszignációs terv szerint
készüljön, a költségvetés javításra
és mellékelten csatolásra került.

2.

44/8 nyílászáró mérete konszig. szerint.:
1,50x2,45
m,
költségvetés
szerint:
1,50x2,52 m

A konszignációs terv szerint
készüljön, a költségvetés javításra
és mellékelten csatolásra került.

3.

44/9 nyílászáró mérete konszig. szerint.:
1,45x2,42
m,
költségvetés
szerint:
1,42x2,42 m

A konszignációs terv szerint
készüljön, a költségvetés javításra
és mellékelten csatolásra került.
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4.

44/10 nyílászáró mennyisége konszig.
szerint.: 1 db, költségvetés szerint: 2 db

A konszignációs terv szerint
készüljön, a költségvetés javításra
és mellékelten csatolásra került.

5.

45/1 nyílászáró a konszignációban nem
szerepel, a költségvetésben igen.

Van róla terv, tekintve acél ajtóról
van
szó,
így
a
"Lakatos
konszignációban"
található.
Mellékletben ismételten csatolásra
került a lakatos konszignáció.

6.

44/25 nyílászáró a konszignáció szerint
műanyag, a költségvetés szerint alumínium.

A konszignációban 44/24 az utolsó
tétel. Ez a nyílászáró (120x120-as
alu. ablak) az előzőek miatt, a
költségvetésben konszignációs jel
nélkül
szerepel,
és
a
szellőzőgépház ablaka lenne. (ha a
gépészeket nem zavarja lehet
műanyag is).

7.

A konszignációban szerepelnek műanyag
könyöklők és Lindab párkányok, a
költségvetésben nem.

A műszaki leírés szerint a régi
nyílászárók kibontása után az új
nyílászárók
gyártási
méretét,
helyszín
felmérés
alapján
pontosítani kell. Mivel ezzel a
mérettel függ össze a külső és
belső párkányok mérete, így ezért
vannak a konszignációs lapon
kiírva. Célszerú egyben kezelve
(nyílászáró+párkányok) ajánlatot
kérni rá, mivel költségvetési
tételként csak össz folyómétert
lehet megadni.

8.

A konszignációban szerepelnek fürdőszoba
és zuhanyzó ablakok, de a darabszámuk
nem állapítható meg, mert azonos méretű
szobaablakokkal összevontan van megadva
a mennyiségük.

44/12 = 2 db
44/13 = 1 db
44/14 = 1 db
44/17 = 2 db
(költségvetésben kiírva)

9.

A fürdőszoba, zuhanyzó ablakok esetén
savmart üvegezés javasolt. Kérem, ezek
mennyiségét is szíveskedjenek megadni.
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44/12 = 2 db
44/13 = 1 db
44/14 = 1 db

44/16 = 1 db
44/17 = 2 db
44/19 = 2 db
(költségvetésben kiírva)
10.

A 44/19-es jelű fix kör ablak nem gyártható
a kívánt 400 mm-es külső átmérőben. A kör
ablakok minimális hajlítási sugara –a profil
belső ívén mérve- 400 mm.

A kör ablakokat a hajlítási sugár
miatt 60 cm külső átmérővel
kérjük, a tétel a költségvetésben
javításra került.

11.

Szükségünk lenne még a konszignációban
szereplő belső műanyag könyöklők és
Lindab párkányok méretére is.

68,61 méter külső, és ugyanennyi
belső párkány szükséges, a tétel a
költségvetésben javításra került.

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése
alapján:
IGEN/ NEM
Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a
dokumentáció beszerzésére:

Az új ajánlattételi határidő: 2018. február 05. 11.00 óra

Miskolc, 2018. január 29.

Bartók Ágnes
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott …………………..……………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata által indított, „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00002. sz. pályázat

keretében épületenergetikai rekonstrukció Egerben az Idősek Berva-Völgyi
otthonában” tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen öt (5) számozott oldalból
álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat
tudomásul vettem.

……………….., 2018. .......................

…………………………….
ajánlattevő
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