3. 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 28-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Az Ajánlati felhívás II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége pontjában az alábbi fő
fejezetek szerepelnek:
1. „Erzsébet udvar felújítása”
2. „Bajcsy
tömbbelső
felújítása”
3. „Kossuth út, Eszterházy tér,
Hatvani kapu térburkolatok
felújítása”
4. Hatvani kapu tér
5. Kossuth utca É-i oldal
Az Ajánlatkérési dokumentáció részét
képező kiviteli tervek és költségvetési
kiírások ütemenkénti bontásban az alábbi
területek építési munkáit tartalmazzák:
I.
Ütem:
Kossuth
út,
Eszterházy tér, Hatvani
kapu
térburkolatok
felújítása”

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=1.3.6.1.4.1.3555.5.1.4
10570713047705, sn=Kocsis,
email=miskolc@eszker.eu,
givenName=Szilvia,
2.5.4.97=VATHU-26087937-2-41
Dátum: 2017.11.29 14:04:23 +01'00'

Részei.
A
hiányzó
műszaki
dokumentációt
és
árazandó
költségvetéseket
Ajánlatkérő
feltöltötte a korábban megadott és
felhívásban
szereplő
elérhetőségre.
Ezeket
kérjük
beárazni az ajánlat részeként.

II.
III.

2.

3.

Ütem: Hatvani kapu tér
Ütem: Kossuth utca É-i
oldal
A II.2.4) A közbeszerzés mennyisége
pontjában megadott 1.pontban szereplő
„Erzsébet udvar felújítása” és a 2.pontban
megadott „Bajcsy tömbbelső felújítása”
fejezet
munkarészeinek
tervei
és
költségvetési
kiírásai
egyik
ütem
munkarészei között sem szerepelnek a
kapott ajánlatkérési dokumentációban. A
2017.11.23.-án 1.sz. kiegészítő tájékoztatás
mellékleteként megadott új dokumentumok
között szerepel az Erzsébet udvar felújításra
és a Bajcsy tömbbelső felújításra vonatkozó
tervdokumentáció, illetve költségvetési
kiírás.
Kérjük erre vonatkozóan szíveskedjenek
megadni hogy ezen munkarészek részei-e
ennek az eljárásnak, vagy más pályázat
keretében kerülnek kiírásra. Amennyiben
ezen pályázat keretében kell árajánlatot
benyújtani
ezen
munkarészekre
vonatkozóan is, az esetben szíveskedjenek
megadni
erre
vonatkozó
tervdokumentumokat
és
költségvetési
kiírásokat.
Szíveskedjenek továbbra is megadni, hogy
az„Erzsébet udvar felújítása” és a „Bajcsy
tömbbelső
felújítása”
fejezet
munkarészeinek tételei mely költségvetési
kiírásokban szerepelnek, és ez alapján
melyik építési ütemben és melyik
főösszesítőben kell szerepeltetni ezen
munkarészek árát.
Amennyiben a „Erzsébet udvar felújítása” és
a „Bajcsy tömbbelső felújítása” nem tartozik
jelen pályázatban elvégzendő munkák közé,
az esetben szíveskedjenek az Ajánlati
felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság pontjában szereplő referencia
feltételt
módosítani,
mivel
a
kért
referenciában az alábbi feltétel szerepel:
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A hiányzó műszaki dokumentációt
és
árazandó
költségvetéseket
Ajánlatkérő feltöltötte a korábban
megadott és felhívásban szereplő
elérhetőségre.
Ezeket
kérjük
beárazni az ajánlat részeként.
Nem
elmaradó
munkarész.
Ajánlatkérő nem kíván módosítani
az alkalmassági követelményeken.

M/1. az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 5 év
(megküldési időpont év/hó/naptól
visszafelé számított megelőző 60
hónap hó/napjáig terjedő időszakot
vizsgálva)
nem
rendelkezik
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 23. § szerint igazolt,
olyan - legfeljebb 2 db szerződés
keretében teljesített - udvar, vagy
térfelújítási referenciával, mely
megfelel
az
alábbi
követelményeknek:
- kiépítésre került legalább 6000 m2,
beton
térkő
burkolat,
- épült legalább 1 db játszótér,
legalább
100
m2
gumiburkolattal,
- épült legalább 120 m2 műgyanta
kötőanyagú vízáteresztő öntött
kavicsburkolat
- kihelyezésre került legalább 10-10
db pad,- hulladékgyűjtő,- és
kerékpártároló,
- telepítésre került legalább 2 500 db
növény,
- épült automata öntöző rendszer,
- épült legalább 1 db szökőkút,
- telepítésre került legalább 20 db
közvilágítási
oszlop
- sor került ivóvízvezeték építsére és
csapadékvíz elvezetésére szolgáló
rácsos
folyóka
kiépítésére,
Az
előírt
alkalmassági
követelményeket
ajánlattevő
legfeljebb
2
szerződésből
teljesítheti.
Mivel a játszótér építés és a gumiburkolat
építés az Erzsébet udvar felújításának
munkarészét képezi, így amennyiben ez
elmaradó munkarész, az esetben a kért
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referencia feltételekből is szíveskedjenek
erre vonatkozó feltételt törölni.
4.

5.

A Hatvani kapu tér tájépítészeti költségvetés
„Kőburkolat Hatvani 4562_1” munkafüzet
lap 6.tétele:

Mennyiivel számoljuk a 20x20 és a 20x40
méretű porfir lapok arányát (a fugázó anyag
mennyiség számításához szükséges ez az
arány). Milyen legyen a fugázó anyag színe:
homok, szürke, fekete?
A Hatvani kapu tér tájépítészeti költségvetés
„Kőburkolat Hatvani 4562_1” munkafüzet
lap 7.tétele:

A 40x20 és a 60x20 méretű porfír
lapok aránya 60-40%.
A Rompox fugázó színe szürke
legyen.

A 20x20 és a 20xváltozó (~10 cm)
méretű porfír lapok aránya 8020%.
A Rompox fugázó színe szürke
legyen.

6.

Mennyiivel számoljuk a 20x20 és a
20xváltozó méretű porfir lapok arányát,
illetve átlagos hosszát (a fugázó anyag
mennyiség számításához szükséges ez az
arány és hossz). Milyen legyen a fugázó
anyag színe: homok, szürke, fekete?
A Hatvani kapu tér tájépítészeti költségvetés
„Kőburkolat Hatvani 4562_1” munkafüzet
lap 8.tétele:
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A Rompox fugázó színe szürke
legyen.

7.

8.

Milyen legyen a Rompox fugázó anyag
színe? (Homok, szürke, fekete?)
Az Eszterházy tér tájépítészeti költségvetési
kiírás
„kőburkolat
Eszterházy4567”
munkafüzet lapon szereplő alábbi tétel:

Mennyiivel számoljuk a 40x20 és a 60x20
méretű gránit lapok arányát (a fugázó
anyag mennyiség számításához szükséges
ez az arány). Milyen legyen a fugázó anyag
színe: homok, szürke, fekete?
Az Eszterházy tér tájépítészeti költségvetési
kiírás
„kőburkolat
Eszterházy4980_1”
munkafüzet lapon szereplő alábbi tétel:

Mennyivel számoljuk a 40x20 és a 60x20
méretű gránit lapok arányát (a fugázó
anyag mennyiség számításához szükséges
ez az arány). Milyen legyen a fugázó anyag
színe: homok, szürke, fekete?
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A 40x20 és a 60x20 méretű gánit
lapok aránya 50-50%.
A Rompox fugázó színe szürke
legyen.

A 40x20 és a 60x20 méretű gánit
lapok aránya 50-50%.
A Rompox fugázó színe szürke
legyen.

9.

A költségvetési kiírás fenti gránit és porfir kő
burkolat tételeinél szereplő 0,3 cm
fugaszélességet
a
műszaki
szakmai
gyakorlat alapján nem tartjuk életszerűnek.
Ehhez ragaszkodik-e T. Megrendelő, vagy a
szakmai gyakorlat
alapján
szokásos
fugaszélességi
méretet
vehetjük
figyelembe?

Ajánlatkérő a megadott műszaki
tartalmat kéri, nem kíván a
költségvetésen változtatni.

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 29.

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 hét (7) számozott oldalból álló „3. számú kiegészítő tájékoztatás”
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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