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-EG1-2016-00003.
keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”
Közbeszerzési

sz.

pályázat

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:
Benedek E. Óvoda
1.

A költségvetés kiírás tartalmaz Statikai
vizsgálat készítése, Hőszigetelési terv
készítése és Színdinamikai terv készítése,
engedélyeztetése tartalmu tételt. Az
ajánlattételi felhívásban, erre vonatkozó
leírás nem található.

A
módosított
költségvetés
mellékelten
csatolásra
került.
Megerősítjük, hogy a részletezett
tervek elkészítése nem képezik
ajánlattevő feladatát.

Kérjük megerősíteni, hogy a fent
részletezett tervek elkészítése nem
képezik ajánlattevő feladatát.
2.

A költségvetésben szereplő „Munkahelyi
depóniából építési törmelék konténerbe
rakása, kézi erővel, önálló munka esetén
elszámolva, konténersal (gyöngykavics
elszállítása is) mennyisége: 18 db)” tétel
esetében nem került meghatározásra a
konténer mérete.

Kocsis
Szilvia
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Digitálisan aláírta: Kocsis Szilvia
DN: c=HU, l=Budapest, o=Ész-Ker
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.,
ou=Miskolci Iroda, cn=Kocsis Szilvia,
serialNumber=1.3.6.1.4.1.3555.5.1.41
0570713047705, sn=Kocsis,
email=miskolc@eszker.eu,
givenName=Szilvia,
2.5.4.97=VATHU-26087937-2-41
Dátum: 2018.01.16 14:36:56 +01'00'

Az elszállítandó építési törmelék
mennyisége 162,07 m3, 9m3
konténerekkel számolva (21-01112).

Kérjük
az
elszállítandó
törmelék
mennyiségének
meghatározását.
3.

építési
pontos

A tetőn lévő gyöngykavics letermelését, a
tetőfelület letakarítását és a meglévő
szigetelés perforálását nem tartalmazza
költségvetés.

A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (48000-6.1, 6.3).

Kérjük meghatározni a mennyiségét
és a költségének szerepeltetési helyét.
4.

A költségvetés kiírás nem tartalmazza a
homlokzatvakolathoz szükséges élvédő,
lábazati indítósín és alapozó tárgyú tételt.

Kérjük meghatározni, hogy
költségét hol szerepeltessük.
5.

ezek

A
fotódokumentációban
látható
a
nyílászárók között lambéria burkolat, mely
feltehetően elbontásra kerül. A költségvetés
kiírás
nem
tartalmaz
lambéria
homlokzatburkolat bontására vonatkozó
tételt.

A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (36005-21.2.2.2-0418651,
36-0079.2-0418701, 36-051-6.1.1, 36051-6.1.3).
A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (35000).

Kérjük meghatározni a mennyiségét
és a költségének szerepeltetési helyét.
6.

A műszaki leírás értelmében a pillérek előtt
7,5 cm Ytong előtétfal készül. Erre
vonatkozó tétel kiírást nem tartalmaz a
költségvetés.

A
költségvetés
1.2.1.1.1.1.1-0110241
tartalmazza.

33-001tétele

Kérjük meghatározni a mennyiségét
és a költségének szerepeltetési helyét.
7.

A költségvetésben szerepel 68,56 m2
Therhoró és kitöltő falazat építés Ytong
600×200×200 mm méretű elemekből, mely
a műszaki leírás és tervek szerint nem
azonosítható be.

Kérjük a tétel ellenőrzését, szükség
szerinti
módosítását,
vagy
magyarázatát.
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Pillérek előtt
előtétfal.

7,5

cm

Ytong

8.

A E-7 Lábazat kialakítása terven a
Járdaburkolat SEMMELROCK térburkolat
szerepel. A költségvetés betonozott járda
építését tartalmazza.

A járda beton a műszaki leírás és a
költségvetés szerint.

Kérjük megerősíteni, hogy a járdát a
költségvetési
tételben
szereplő
műszaki tartalommal kell elkészíteni.
9.

A helyreállítandó teraszburkolat a műszaki
leírás és költségvetés szerint kerámia lap, a
metszeten lévő 4. sz. rétegrend szerint
műkő.

A
terasz
kerámia.

burkolata

fagyálló

Kérjük, egyértelműen meghatározni a
teraszburkolat anyagát.
10.

A költségvetés kiírásban szerepel 59,67 m2
deszkázás gyalult, hornyolt deszkával,
hajópadlóval.

Az előtetőknél a burkolat bontása,
majd helyreállítása valósul meg.
Felületkezelése sötét tölgy pác.

Kérjük meghatározni, hogy hol készül,
valamint
azt,
hogy
kell-e
felületkezelni.
11.

A megmaradó fa homlokzati burkolatok
felületkezelésére vonatkozó tételt nem
tartalmaz a költségvetés kiírás.

A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (47es munkanem).

Kérjük megerősíteni, hogy ez nem
tartalma jelen felhívásnak, vagy
ellenkező
esetben,
kérjük
meghatározni a felületkezelés módját,
a mennyiségét és a költségének
szerepeltetési helyét.
12.

A költségvetés kiírás Fa- és műanyag
szerkezet elhely munkanem és a kiadott
konszignáció, valamint az alaprajzon jelölt
nyílászáró méretek és darabszámok az
alábbi eltérést mutatják:

44/1 – nem olvasható
44/2 – 1 db a tornafolyosón.
Javítva.
44/3 – Az alaprajzon hibás szám
szerepel. Az ajtóval ellátott keleti
nyílások értelemszerűen 44/3asok. 4 db.
44/4 – 4 db javítva
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44/5 – 1db 2,50/2,60 javítva
44/6 – 4 db javítva
44/7 – 78 db javítva Keleti
homlokzaton lévő nyílászárókért
lásd 44/3.
44/8 – Lépcsőházi emeleti ablak.
emeleten hibás helyen szerepelt.
távnyitó szükséges. 1 db.
44/9 – 4 db kiírva.
44/10 –Az alaprajzon jelzett
konyhai helyiségeken 10 db, a
csoportszobákon 8 db, összesen 18
db. Kiírva.

Kérjük, a tervek és kiírás közötti
ellentmondások feloldását, a tervek és
költségvetés kiírás szükség szerinti
javítását.
A 2018. január 11-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
Szivárvány Óvoda
1.

A költségvetés kiírás tartalmaz Statikai
vizsgálat készítése, Hőszigetelési terv
készítése és Színdinamikai terv készítése,
engedélyeztetése tételteket. Az ajánlattételi
felhívásban, erre vonatkozó leírás nem
található.

A
módosított
költségvetés
mellékelten
csatolásra
került.
Megerősítjük, hogy a részletezett
tervek elkészítése nem képezik
ajánlattevő feladatát.

Kérjük megerősíteni, hogy a fent
részletezett tervek elkészítése nem
képezik ajánlattevő feladatát.
2.

A költségvetésben szereplő „Munkahelyi
depóniából építési törmelék konténerbe
rakása, kézi erővel, önálló munka esetén
elszámolva, konténersal mennyisége: 3
klt.)”
tétel
esetében
nem
került
meghatározásra a konténer mérete.

Kérjük
az
elszállítandó
törmelék
mennyiségének
meghatározását.

építési
pontos
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Az elszállítandó építési törmelék
mennyisége
27
m3,
9m3
konténerekkel számolva (21-01112).

3.

A költségvetés kiírás nem tartalmazza a
homlokzatvakolathoz szükséges élvédő,
lábazati indítósín és alapozó tárgyú tételt.

Kérjük meghatározni, hogy
költségét hol szerepeltessük.
4.

ezek

A
fotódokumentációban
látható
a
nyílászárók között lambéria burkolat, mely
feltehetően elbontásra kerül. A költségvetés
kiírás
nem
tartalmaz
lambéria
homlokzatburkolat bontására vonatkozó
tételt.

A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (36005-21.2.2.2-0418651,
36-0079.2-0418701, 36-051-6.1.1, 36051-6.1.3).
A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (35000).

Kérjük meghatározni a mennyiségét
és a költségének szerepeltetési helyét.
5.

A E-7 Lábazat kialakítása terven és a 7.
számú rétegrendeb a
Járdaburkolat
SEMMELROCK térburkolat szerepel. A
költségvetés betonozott járda építését
tartalmazza.

A járda beton a műszaki leírás és a
költségvetés szerint.

Kérjük megerősíteni, hogy a járdát a
költségvetési
tételben
szereplő
műszaki tartalommal kell elkészíteni.
6.

A helyreállítandó teraszburkolat a műszaki
leírás és 4. sz. rétegrend szerint fagyálló
kerámia lap. A költségvetésben nem került
kiírásra
kerámia
burkolat
javítására
vonatkozó tétel.

A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (42022-1.2.1.1.1.3-0000000).

Kérjük, egyértelműen meghatározni,
hogy a kerámia burkolat javítást kelle végezni, amennyiben igen, akkor
annak mennyiségét és költségének
szerepeltetési helyét.
7.

A
megmaradó
lambéria
burkolatok
(homlokzat 6. Fa burkolat) felületkezelésére
vonatkozó tételt nem tartalmaz a
költségvetés kiírás.

Kérjük megerősíteni, hogy ez nem
tartalma jelen felhívásnak, vagy
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A
módosított
költségvetés
mellékelten csatolásra került (47es munkanem).

ellenkező
esetben,
kérjük
meghatározni a felületkezelés módját,
a mennyiségét és a költségének
szerepeltetési helyét.
8.

A költségvetés kiírás Fa- és műanyag
szerkezet elhely munkanem és a kiadott
konszignáció, valamint az alaprajzon jelölt
nyílászáró méretek és darabszámok az
alábbi eltérést mutatják:

44/4 – A rajz szerinti méret jó:
250/2,60
44/5 – 20 db
44/5.1 – 2 db (F.03 és F0.19
helyiségek)
44/6 – 10 db
44/8 – ahogy a rajzon is látszik, az
eredeti 90 cm magas nyílások
parapetjei felfalazásra kerülnek,
így 70 cm magasak lesznek.
44/10 – Kiírva 10 db

Kérjük, a tervek és kiírás közötti
ellentmondások feloldását, a tervek és
költségvetés kiírás szükség szerinti
javítását.
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, „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat
keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben” tárgyú eljárásban az ezzel az
oldallal együtt összesen hét (7) számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás”
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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