5. 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.

Hivatkozva tárgyi közbeszerzési eljárás 3. számú
kiegészítő tájékoztatására, észrevételünk, hogy a
Megyei Könyvtár homlokzati rekonstrukciója és
akadálymentesítése
II.
és
III.
ütem
Főösszesítőjében előírt restaurátori munkák
költségeinél, csak a faszobrász restaurátor (Szőnyi
Zsuzsanna) árajánlatát küldték meg.
Kérdésünk, hogy a kőrestaurátor és a
fémrestaurátori árajánlatokat mikor bocsátják
rendelkezésre?

Mellékelten csatolva megküldésre kerül.

2.

Az előző pontban tett észrevételünkhöz
kapcsolódik, hogy a hivatkozott kiegészítő
tájékoztatásban rendelkezésre bocsátották a
restaurátori munkák terveit. Kérdésünk, hogy
azért bocsátották rendelkezésre a hivatkozott
terveket, hogy most kérjünk be rá árajánlatokat?
Ha igen, akkor kérjük a beadási határidőt
módosítani, mert az idő rövidsége már nem teszi
lehetővé.

Az árajánlatok készen vannak, melyek
mellékelten csatolásra kerültek.

Kocsis
Szilvia
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3.

Az előző pontokban tett észrevételünkhöz
kapcsolódik, hogy a hivatkozott kiegészítő
tájékoztatásban rendelkezésre bocsátották Lenkey
tábornok szülőháza kapujának restaurátori
szakfelügyelete
árajánlatát
Szőnyi
Zsuzsa
faszobrász restaurátortól. Észrevételünk, hogy a
Lenkey Ház főösszesitőjének restaurátori munkák
költsége sorainál nem szerepel faszobrász
restaurátori munka. Kérdésünk, hogy hol, melyik
soron szerepeltessük a hivatkozott faszobrász
árajánlatát?

Lenkey tábornok szülőházánál nincs
faszobrász
restaurátori
munka.
A
faszerkezetek (ablakok és kapu) felújítása
szakipari munkával történik, restaurátori
szakfelügyelettel. Ezeknek a költsége ki
van írva az építőmesteri költségvetésben,
a szakfelügyelet a költségtérítéseknél (34.
tétel),
a
szakipari
munka
a
felületképzéseknél (1-4. tétel) - így nem
igényel külön sort az összesítőben.

4.

A Varázskönyvtár építőmesteri költségvetés Fa és
műanyagszerkezetek munkanem 7. és 27.-ik
tételei K1 jelű egyedi személybejárós kapu
elhelyezését írja elő 1 db mennyiséggel.
Észrevételünk, hogy a hivatkozott szerkezet
duplán került kiírásra, Kérjük határozzák meg
hogy melyik tételnél kerüljön árazásra?

Kérjük a Fa és műanyagszerkezetek 27.
tételét beárazni, a 7. tételt figyelmen kívül
hagyni.

5.

Észrevételünk, hogy a Megyei könyvtárnál nem
került kiadásra egy olyan Főösszesítő, ahol az I.
ütem összesen a II., III. ütem összesen és a
tetőfelújítás összesen költségeit lehetne számba
venni. Kérdésünk, hogy minden pályázó saját
maga állítsa elő ezt a főösszesítőt, vagy kiadnak
egy formát, amit mindenki egyformán tud
figyelembe venni?

Mellékeltünk egy össz-főösszesítőt a
Megyei Könyvtár I., II. III. üteméhez és a
tetőfelújításhoz.

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:
2017.12.12. napja, az időpont és helyszín változatlan.
Miskolc, 2017. december 07.

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 „5.
számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul
vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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