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

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 29-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

2017. november 28. napon került feltöltésre a tárgyi
közbeszerzési eljárásban jelentős mennyiségű
műszaki melléklet, amely új költségvetési részt
tartalmaz. Véleményünk szerint ezen kiegészítő
Tájékoztatás mellékletét meghatározó változást
eredményez a közbeszerzési dokumentumban,
melyre tekintettel, kérjük szíveskedjen Kbt. 52. §
(4) bekezdése szerint módosítani az ajánlattételi
határidőt, legalább december 08. napra.

Ajánlatkérő
az
ajánlattételi
határidőt
módosítja.
Az
úje
beadási
határidő
2017.12.11.
napja,
melyről
hirdetmény
módosítás is került feladásra.
Megjelenését
követően
ajánlatkérő tájékoztatást küld az
érdelkődő
gazdasági
szeplők
részére.

2.

Kérjük, szíveskedjen rendelkezésre bocsátani egy
olyan komplex Főösszesítőt, ami valamennyi
árazandó munkarészt tartalmaz, magába foglalja és
igazodik a tervdokumentumok, költségvetések
megbontásához.

Ajánlatkérő
nem
kíván
Főösszesítőt
küldeni
a
megküldöttek szerint kell árazni.

3.

A terv és a költségvetés között az egyes típusú
lámpatesteknél nagy eltérést tapasztaltunk, a
költségvetésekben kevesebb db számú lámpatest
szerepel mint a tervdokumentumokon, ezeket a
különbségeket a költségvetés mely pontján
szerepeltessük?

Beárazni
a
költségvetéseket
szükséges. A tervek mind a négy
ütemet
kezelik,
de
jelen
beruházásban, mint ismert csak az
I. – III. ütem szerepel.

4.

A Kossuth Lajos utcában az új Schréder Shuffle
típusú 3.5m-es lámpaoszlopból a terven 52 db

Beárazni
a
költségvetéseket
szükséges. A tervek mind a négy
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szerepel, a költségvetésben 8 db van kiírva. Az
Eszterházy Károly téren a terven ebből a típusból 1
db szerepel, a költségvetésben nincsen kiírva ilyen
tétel. Kérjük ennek tisztázását. A hiányzó
lámpatestek telepítéséhez szükséges tételeket
(árokásás, kábelezés, földelés) kérjük pontosítani
szíveskedjenek a költségvetési kiírásban.

ütemet
kezelik,
de
jelen
beruházásban, mint ismert csak az
I. – III. ütem szerepel.

5.

Az Eszterházy Károly téren a Schréder Shuffle típusú
6m-es lámpaoszlopból a terven 11 db szerepel, a
költségvetésben 7 darab van kiírva. A Schréder
ROLL4 típusú 0.6m-es lámpaoszlopból a terven 8 db
szerepel, a költségvetésben 6 db van kiírva. Kérjük
ennek tisztázását. A hiányzó lámpatestek
telepítéséhez szükséges tételeket (árokásás,
kábelezés,
földelés)
kérjük
pontosítani
szíveskedjenek.

Beárazni
a
költségvetéseket
szükséges. A tervek mind a négy
ütemet
kezelik,
de
jelen
beruházásban, mint ismert csak az
I. – III. ütem szerepel.

6.

Hatvani kapunál az új, burkolatba süllyesztett
Hofeka HOF510 típusú LED lámpából a terven 10 db
szerepel, a költségvetésben 9 db van kiírva. Kérjük
ennek tisztázását. A hiányzó lámpatestek
telepítéséhez szükséges tételeket kérjük pontosítani
szíveskedjenek.

Beárazni
a
költségvetéseket
szükséges. A tervek mind a négy
ütemet
kezelik,
de
jelen
beruházásban, mint ismert csak az
I. – III. ütem szerepel.

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:
2017.12.11. napja. Az időpont és a helyszín változatlan.

Miskolc, 2017. november 30.

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 „4. számú kiegészítő tájékoztatás”
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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