4. 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

„Belvárosi terek komplex megújítása” projekten belül magasépítési tevékenységek”
1. rész: „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújítása”
2. rész: „Volt Helyőrségi Klub felújítása”
3. rész: „Lenkey ház felújítása”
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. december 04-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Tárgyi
közbeszerzési
eljárás
dokumentációjának áttekintése során az alábbi
kéréseink merültek fel:
•
A
Hemo-varázskönyvtár
KIVITELI
KIEGESZTITES III. 2017.04.12 utemezes
mappában
található
tervjegyzékben
hivatkoznak alábbi dokumentumokra:
- építész kiegészítő műszaki leírás
- É-1/1 tervezett földszinti alaprajz-részlet az
ütemezés jelölésével
- módosított költségvetés főösszesítő
módosított
építőmesteri
árazatlan
költségvetés kiírás – I. ütem
- Épületgépész kiegészítő műszaki leírás
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Igen, része a pályázatnak, a kiegészítő
tájékoztatás mellékleteként csatolásra
került a dokumentáció.

Módosított
épületgépész
árazatlan
költségvetés kiírások – I. ütem
(belső víz-csatorna szerelés. Földgázellátás
szerelés, Központi fűtés-hűtés szerelés,
szellőzés szerelés, külső víz- csatorna szerelés)
- Épület villamos kiegészítő műszaki leírás
- módosított épület villamos költségkiírás I.
ütem
Kérnénk
a
Tisztelt
Ajánlatkérő
felvilágosítását, hogy az alábbi tételek
részei-e a projektnek?
Amennyiben igen, kérnénk a Tisztelt
Ajánlatkérőt,
hogy
szíveskedjen
megküldeni az Ajánlattevők részére a
dokumentációt.
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:
Miskolc, 2017. december 04.

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

„Belvárosi terek komplex megújítása” projekten belül magasépítési tevékenységek”
tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen három (3) számozott oldalból álló „4.
számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul
vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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