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

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. december 04-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Jól gondoljuk, hogy a 2017.11.28-án feltöltött Megküldjük a kért költségvetéseket.
két új munkarész: Erzsébet udvar és Bajcsy Zs.
tömbbelső elektromos munkarésze tekintetében
a
“3_Émász_átlagáras_árazatlan”
költségvetésben a BSZJ munkafüzetben a
levédett K oszlopban (Alapegységár) kellene
áraznunk az egyes tételeket? Kérjük a cella
levédésének feloldását.

2.

Jól gondoljuk, hogy a 2017.11.28-án feltöltött Megküldjük a kért költségvetéseket.
két új munkarész: Erzsébet udvar és Bajcsy Zs.
tömbbelső elektromos munkarésze tekintetében
“3_Émász_átlagáras_árazatlan” költségvetésben
a SA_2p3 munkafüzetben a levédett AG
oszlopban (Rögzített ár) kellene áraznunk az
egyes tételeket? Kérjük a cella levédésének
feloldását.

A 2017. december 05-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Az
Erzsébet
udvar
térrekonstrukció
2016_89_gépészet_árazatlan_költségetési_kiírá
s vízgépészeti költségvetés önmagában nem
alkalmas a szökőkút vízgépészet teljes körű
ajánlatadására. A kapott kiírás nem tartalmaz
elektromos bekötés munkarészének tételeit,
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Csatoljuk az árazatlan tételes kiírást.
Nincs vízkép, csordogáló víz jelenik meg.

nem szerepel a költségvetési kiírásban
vezérlőszekrény. Nem derül ki, mi a szökőkút
vízképe. Kérjük ezekre tekintettel szíveskedjenek
kiegészítő dokumentumokat megküldeni ezen
műszaki
tartalomra
vonatkozóan,
illetve
szíveskedjenek a költségvetési kiírást a hiányzó
tételekkel kiegészíteni és megküldeni részünkre.

A 2017. december 07-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Az Erzsébet udvar elektromos költségvetését
Ajánlatkérő beárazva küldte meg a műszaki
dokumentáció részeként. A költségvetés kódolt
lapvédelemmel van ellátva, mely következtében
az egységárak módosítása nem lehetséges.
Hiányzik továbbá a költségvetés fő lapja. Kérjük
a Tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen megküldeni
egy javított költségvetést.

Ismételten elküldjük. Fő lapot is
tartalmaz az excel táblázat, amelynek a
kért oszlopairól korábban levettük a
védettséget.

2.

A Bajcsy tömbbelső esetében a műszaki
dokumentáció nem tartalmazott a 4930-1 hrsz.ra vonatkozó passzív anyagok költségvetést.
Kérjük megerősíteni, hogy az adott területen
nem releváns a passzív anyagok beépítése.

A Bajcsy tömbbelső 4930-1 Hrsz.
területen passzív villamos anyag nem
került tervezésre, így megerősítjük, hogy
az adott területen (4930-1) nem releváns
a passzív villamos anyagok beépítése.

3.

A Hatvani Kapu tér esetében alépítményvíziközművek és VG költségvetés tételei
szerepelnek a tájépítészet és a közmű fejezetben
is
kissé
eltérő
formátumban.
Kérjük
megerősíteni, hogy elegendő a tájépítészet
fejezet költségvetés benyújtása, a közmű
fejezetből, pedig csak a 2 db szivárgó építésre
vonatkozó költségvetés árazása, benyújtása
szükséges.

A
Hatvani
Kapu
tér
Közmű-út
(alépítmény-viziközművek),
és
Vízgépészet
költségvetés
tételeit,
továbbá a tájépítészeti költségvetés
tételeit, az öntözőhálózat, az elektromos
költségvetés és a 2 db szivárgó tételét is
árazni kell.

4.

Az Erzsébet udvar és Bajcsy tömbbelső
tájépítészetre
vonatkozó
költségvetései
képlethibákat tartalmaznak. Kérjük a Tisztelt
Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy Ajánlattevők a
képlethibákat javíthatják.

Amennyiben képlethibát
kérjük a javításukat.

5.

Több tájépítészeti költségvetési kiírás hivatkozik
más szakágak részletes költségvetéseinek
főösszegére.
Kérjük
megerősíteni,
hogy

Ezeken a helyeken a részletes szakági
költségvetések
főösszegét
kell
szerepeltetni. Az átalányárat nyilván úgy
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tapasztalnak

szükséges ezen költségvetési sorok árazása. Az
ajánlati átalányárat pedig úgy kell meghatározni,
hogy ne lépjen fel duplikáció, (Tehát az egyes
benyújtott szakági költségvetési főösszegek
összege nem fog megegyezni az ajánlati árral).

kell meghatározni, hogy ne lépjen fel
duplikáció.

6.

Az ajánlattételi dokumentáció nem tartalmaz
olyan
költségvetési
főösszesítőt,
mely
figyelembe veszi a teljes szerződéses tartalmat.
Kérjük,
amennyiben
rendelkezésre
áll,
szíveskedjenek egy ilyen összesítőt kiadni.

Ajánlatkérő nem küld ilyen főösszesítőt.
A megküldött költségvetéseket kérjük
árazni.

7.

AFŐÖSSZESÍTŐ_Kosuth_Északi_oldal_arazatlan
_170830 megnevezésű Főösszesítőben, mely a
III.Ütem-ben Kossuth utca Északi oldal területén
végezendő munkák költségeinek összesítésére
vonatkozik, a “Vízgépészet bruttó” címszó alatt
mely tételek összegét kell beírni, ebben az
ütemben vízgépészeti munkarész nem található
a tervdokumentációs és az Ajánlati felhívás
műszaki tartalma szerint sem. Üresen kell hagyni
a cellát?

A III.Ütem Kossuth_Északi_oldal nem
tartalmaz vízgépészeti munkákat, így az
összesítőben a „Vízgépészet bruttó”
cellát üresen kell hagyni.

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 08.

dr. Kisely Alexandra
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Zrt.

3/4

(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 négy (4) számozott oldalból álló „5. számú kiegészítő tájékoztatás”
tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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