2. 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 31-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Az
akadálymentesítés
munkanem
megjelenik a költségvetésben ugyanakkor
az összesítésekben semmilyen formában
nem került feltüntetésre.

Az
akadálymentesítés
beképletezve, javítva szerepel az
építész
összesítőben,
mely
mellékelten csatolásra került.

2.

Megjelentek új költségvetések/fejezeteket
(tűzjelző,
RWA,
villámvédelem,
elektromos), ugyanakkor főösszesítőt nem
bocsájtottak
részünkre,
ahol
ez
egyértelműen összesíthető lenne.

Mellékelten csatolásra került az új
beképletezett főösszesítő, mely
tartalmaz minden részfeladatot.

3.

Az elektromos és építész költségvetésben
több
helyen
hibás
képletezéssel
találkoztunk. Ezek javításra kerülhet az
ajánlatadó részéről?

Javításra kerültek a képletezések
és mellékelten csatolásra került a
költségvetés,
amennyiben
a
továbbiakban
hibás
képletet
találnak, úgy annak javítását
elvégezhetik Ajánlattevők.

4.

Az (Eger Berva-Völgy) árazatlan jav.
01.28.xls összesítőjét kérjük egyértelművé

Az egyértelműsítés megtörtént.
Ehhez kapcsolódóan nincs tétel

Kocsis
Szilvia
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tenni.

kiírás, mert ezt a kivitelezőnek
kell kiszámítani. A kivitelező
feladata az organizációs terv
készítése
és
a
felvonulási
költségek
kiszámítása.
Mellékelten csatolásra került a
javított árazatlan költségvetés.

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 12. 11.00 óra (A helyszín változatlan)

Miskolc, 2018. február 01.

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 három (3) számozott
oldalból álló „2. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban
foglaltakat tudomásul vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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