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

Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.)
eljárás
tárgya:
„TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001
„Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” című
projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása”
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.

Válaszfal rögzítési csomópontokon (CSP5M)
szereplő fa stafli, 2 oldali rögzítő acél L
szögvas szerepel, a költségvetési kiírásban
nem jelenik meg.

A
33
Falazás
és
egyéb
kőművesmunkák
tételcsoport
kiegészítendő a következő tétellel:
kétoldali acél L vas (40x40x2mm)
1m-es
darabokból
26,15m.
Mellékelve
a
módosított
költségvetés!

2.

A CSP5M csomóponton a részletrajz szerint
jelentős mennyiségű folyóméterenkénti PUR
habkitöltés szerepel, amely nem került
költségelésre.

A
33
Falazás
és
egyéb
kőművesmunkák
tételcsoport
kiegészítendő a következő tétellel:
Mellékelve
a
módosított
költségvetés!

3.

A válaszfal csomópontjain a kétoldali
vakolat, vakolaterősítő hálóval van jelezve.
A költségvetés nem tartalmazza. Új
falazatnál nem szükséges, ezért írják meg,
hogy egyáltalán költségeljük e ezt.

Új,
kerámia
falazóelemekből
készített
válaszfal
vakolata
vakolaterősítő
háló
nélkül
készüljön.

Kocsis
Szilvia

1/4
Digitálisan aláírta: Kocsis Szilvia
DN: c=HU, l=Budapest, o=Ész-Ker
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.,
ou=Miskolci Iroda, cn=Kocsis Szilvia,
serialNumber=1.3.6.1.4.1.3555.5.1.4
10570713047705, sn=Kocsis,
email=miskolc@eszker.eu,
givenName=Szilvia,
2.5.4.97=VATHU-26087937-2-41
Dátum: 2018.01.16 15:53:24 +01'00'

4.

CSP3 csomóponton a speciális rögzítő elem
nincs költségelve.
Kérjük
ezek
pontos
mennyiségét
meghatározni, valamint határozzák meg azt
is, hogy hol szerepeltessük ezek költségét!

5.



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



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



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



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

6.

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

7.

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

8.

A konszignációban szerepelnek műanyag
könyöklők és Lindab párkányok, a
költségvetésben nem.
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Speciális tartóelemekből 12+2 db
készül
összesen.
A
CSP3
csomóponton látható kialakítással
2 db készül a bővítmény északi,
meglévő emeletes részhez történő
csatlakozásánál. A 34 Fém- és
könnyű
épületszerkezetek
szerelése
tételcsoportban
szerepeljen
önálló
tételként.
Mellékelve
a
módosított
költségvetés!
Ilyen konszignációjú és méretű
nyílászárók nem szerepelnek a
terven!

Ilyen konszignációjú és méretű
nyílászárók nem szerepelnek a
terven!
Ilyen konszignációjú és méretű
nyílászárók nem szerepelnek a
terven!
Műanyag könyöklő sem szerepel a
tervben. Horganyzott külső oldali
párkányok készülnek azoknál az
ablakoknál,
ahol
ezek
a
konszignációban jelölve vannak.
Ezek kiterített szélessége: 130
mm. Festett MDF könyöklő készül
szintén a jelölt helyeken, 310 mm

szélességben, leforduló mérete: 60
mm.
9.

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

Fürdőszoba és zuhanyzó ablak
nem szerepel sem a
költségvetésben, sem a terveken.

10.

A fürdőszoba, zuhanyzó ablakok esetén
savmart üvegezés javasolt. Kérjük ezek
mennyiségét is szíveskedjenek megadni.

Nincs fürdőszoba és zuhanyzó
ablak a terven!

11.

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 külön csoportban felsorolt
nyílászárók nem szerepelnek a
tervben, ahogy körablak sem.

12.

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

Műanyag könyöklő sem szerepel a
tervben. Horganyzott külső oldali
párkányok készülnek azoknál az
ablakoknál,
ahol
ezek
a
konszignációban jelölve vannak.
Ezek kiterített szélessége: 130
mm. Festett MDF könyöklő készül
szintén a jelölt helyeken, 310 mm
szélességben, leforduló mérete: 60
mm.

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: nem releváns
Miskolc, 2018. január 16.

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,
„TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001
„Szociális

alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” című
projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása” tárgyú eljárásban az ezzel az
oldallal együtt összesen négy (4) számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás”
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

……………….., 2017. .......................

…………………………….
ajánlattevő
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