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

Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.)
Közbeszerzési eljárás tárgya: „TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül

térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában”
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Része szerinti, Uniós
értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás

I.

Kiegészítő tájékoztatás:
Kérdés és észrevétel

Ajánlatkérő által adott válasz,
kiegészítő tájékoztatás

A 2017. november 24-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Jelezzük a T. Ajánlatkérőnek, hogy a kiírt
Barabás taktilis kő nem létezik 8 cm
vastagságban csak 6 cm-es van. Kérdezzük
a T. Ajánlatkérőt, hogy megfelelő lesz a 6
cm-esel számolni?

A 6 cm vtg taktilis kő megfelelő.

2.

Kérdezzük a T. Ajánlatkérőt, hogy a
Tájép/II.ütem
mappában
található

Restaurátori
feladatok
kivitelezése: tisztítás, estleges
kőjavítás,
hézagkitöltés,
hidrofibizálás.

EGER_HATVANI_KAPU_TER_tajep_arazatla
n_klts_170830 költségvetésben található
16. a „Szobor kőanyagának retusálása”
tételnél milyen munkafázisokra gondol.

A 2017. november 27-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

2017.11.13.-án kiegészítő tájékoztatás
kérelmünkben jeleztük, hogy a feltöltött
dokumentáció nem tartalmaz az Erzsébet
udvarra és Bajcsy tömbbelső-re vonatkozó

Kocsis
Szilvia
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A dokumentumok a felhívásban
megjelölt elérhetőségen teljes
körűen elérhetőek.

tervanyagot, holott az Ajánlattételi felhívás
szerint a szerződés keretében szükséges
elvégezni ezen területrészek felújítását is.
Tisztelettel jelezzünk, hogy a dokumentáció
továbbra sem tartalmazza a hivatkozott
anyagokat. Kérjük, azokat szíveskedjenek
pótolni.
Kérjük továbbá, - tekintettel az ajánlattételi
felhívásban Erzsébet udvar és Bajcsy
tömbbelső vonatkozásában részletezett,
összetett műszaki tartalomra, - az
ajánlattételi határidő módosítását.
I
I. 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:
Miskolc, 2017. november 28.

dr. Kisely Alexandra
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
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-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül
térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában” 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.

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

…………………………….
ajánlattevő
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