6. 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 05-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1.

Tárgyi közbeszerzési eljárás keretén belül a
Varázskönyvtár kávézó és kert (volt Helyőrségi
klub) vonatkozásában az 1. számú kiegészítő
tájékoztatás
keretén
belül
rendelkezésre
bocsájtott tervek és költségvetés kiírások
tartalmazzák földszinti kávézó és fogyasztótér,
valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek
és terasz munkálatait. Észrevételünk, hogy a 4.sz
kiegészítő tájékoztatás keretén belül megküldött
építész kiegészítő műszaki leírás és az É-1/1
földszinti alaprajz ezen munkálatokat már az 1.
ütemben nem készülő részeknek tünteti fel. A
tájékoztatás keretében megküldött költségvetés
kiírások (építész és szakágiak) szintén nem
tartalmazzák ezt a munkarészt. Összességében
tehát a Varázskönyvtár kávézó és kert
vonatkozásában kétféle műszaki tartalom áll
rendelkezésünkre az 1. számú kiegészítő
tájékoztatás keretében, illetve a 4.sz kiegészítő
tájékoztatás keretében megküldve – az egyik
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A "KIVITELI KIEGESZITES 2017 04 12"
nevű dokumentációban lévő építész,
gépész és villamos költségvetések az I.
ütemhez (a kávézó nélküli csökkentett
műszaki tartalomhoz) lettek módosítva,
ezeket szükséges beárazni. Szintén ebben
a dokumentációban szerepelt a Gépészeti
automatika tervezői költségvetés, amely
viszont
az
eredeti
kiviteli
terv
hiánypótlásaként készült, vagyis hozzá
tartozik a teljes dokumentációhoz, szintén
szükséges beárazni. Az I. ütemhez (a
kávézó nélküli csökkentett műszaki
tartalomhoz) készítettünk egy új összfőösszesítőt, valamint a hozzá tartozó
magyarázó, a költségvetési sorokhoz
tartozó
xls
fájlneveket
tartalmazó
dokumentumot. Kérjük ezt az új össz-

tartalmazza a földszinti kávézó és fogyasztótér
kialakítását, a másik pedig nem.

főösszesítőt beárazni és a pályázathoz
benyújtani.

Kérdésünk, hogy melyik műszaki tartalom fog
megvalósulni
tárgyi
projekten
belül
a
Varázskönyvtárnál? Kérjük az ellentmondást
feloldani és tisztázni, hogy az 1.sz kiegészítő
tájékoztatás, vagy a 4.sz kiegészítő tájékoztatás
keretében megküldött műszaki tartalmat kell
figyelembe vennünk a pályázat során.
2.

A 2017.12.04.-én kiadott 4. számú kiegészítő
tájékoztatásban foglaltak szerint csatolásra került
az ajánlattetvők részére “KIVITELI KIEGÉSZÍTÉS
III 2017.04.12.” nevű dokumentáció, mely
tartalma
szerint
költségcsökkentő
költségvetéseket foglal magába. A kérdésünk az
lenne, hogy a pályázat leadása során a
költségcsökkentő költségvetéseket kell-e beadni?

A "KIVITELI KIEGESZITES 2017 04 12"
nevű dokumentációban lévő építész,
gépész és villamos költségvetések az I.
ütemhez (a kávézó nélküli csökkentett
műszaki tartalomhoz) lettek módosítva,
ezeket szükséges beárazni. Szintén ebben
a dokumentációban szerepelt a Gépészeti
automatika tervezői költségvetés, amely
viszont
az
eredeti
kiviteli
terv
hiánypótlásaként készült, vagyis hozzá
tartozik a teljes dokumentációhoz, szintén
szükséges beárazni. Az I. ütemhez (a
kávézó nélküli csökkentett műszaki
tartalomhoz) készítettünk egy új összfőösszesítőt, valamint a hozzá tartozó
magyarázó, a költségvetési sorokhoz
tartozó
xls
fájlneveket
tartalmazó
dokumentumot. Kérjük ezt az új összfőösszesítőt beárazni és a pályázathoz
benyújtani.

3.

A 2017.12.04-én kiadott 4. számú kiegészítő
tájékoztatásban foglaltak szerint csatolásra került
az ajánlattevők részére „KIVITELI KIEGESZITES
III 2017 04 12” nevű dokumentáció. A Villamos
mappa tartalmaz Gépészeti automatika tervezői
költségvetést. Kérnénk a Tisztelt Ajánlatkérő
felvilágosítását, hogy a Gépészeti automatika
tervezői költségvetés összegét hol szerepeltessük?

A
Gépészeti
automatika
tervezői
költségvetés összegét a mellékelt új összfőösszesítő megfelelő sorában tudják
szerepeltetni.

4.

A 2017.12.04-én kiadott 3. számú kiegészítő
tájékoztatásban csatolásra került a HEMOvarázskönyvtárhoz
össz-főösszesítő,
mely
filenevekkel ellátva hivatkozik
az
egyes

Mellékletben
kiírás.
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a

hiányzó

költségvetés

költségvetések szerepeltetésére. A Kiegészítés II
részen belül a Közlekedési és csapadékvíz
elvezetési költségek kiegészítéshez hivatkoznak az
„Eger_Varázskönyvtár_belső_árazatlan_kv
-kiírás.xls” nevű fájlra, mely a kiadott
dokumentációkban nem található. Kérnénk a
Tisztelt Ajánlatkérőt felvilágosítását, illetve hogy
mellékelje az Ajánlattevők részére az említett
költségvetést.
5.

A HEMO-Varázskönyvtár „Eger, Kossuth 12 ktv
villany_tervezoi” költségvetés 113-as tételeként
szerepel Napelemes rendszer telepítése (külön

tételes

költségvetés

szerint).

A napelemes rendszerre vonatkozóan nem
találtunk hozzá költségvetést. Kérnénk a Tisztelt
Ajánlatkérőt, hogy mellékelje az Ajánlattevők
részére a szóban forgó dokumentumokat.

"A napelem rendszer, a csatlakozási
dokumentáció
áramszolgáltatói
jóváhagyását követően csatlakoztatható a
szolgáltatói hálózatra. Ezt a csatlakozási
dokumentációt, külön tervként, kizárólag
a kivitelező készítheti el, mivel konkrét
berendezés típusok, azok forgalmazására
jogosultságot igazoló nyilatkozatot is
tartalmaznia kell."

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:
Az ajánlattételi határidő 5. sz. kiegészítő tájékoztatással történő módosításának
tervezett idejéről ajánlatkérő hirdetmény módosítást adott fel, melyet
megjelenését követően rendelkezésre bocsájt.
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 négy (4) számozott oldalból álló „6.
számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul
vettem.

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

…………………………….
ajánlattevő
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