Bálint Gyöngyi

Címzett: Valamennyi ajánlattevő

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás – A
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános
Iskola energetikai korszerűsítésének II.
üteme vállalkozási szerződés keretében
Tisztelt Ajánlattevő!

Ajánlatkérő az „A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszerűsítésének II.
üteme vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérdésekre az
alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:
2017. december 15. napján érkezett kérdés
1. Kérdés:
Minden épület részen a meglévő függőeresz csapadék csatorna és esővíz lefolyó csatorna csövek
teljes bontása, helyettük új ereszcsatorna és lefolyó megépítése, mert műszakilag szükséges. A
kiírásban nincs benne, továbbá milyen anyagból készüljön?
Válasz:
A függőeresz-csatornák, illetve lefolyók cserélendők, mennyiségüket, anyagukat lásd a módosított
költségvetésben. Ajánlatkérő a kérdés okán módosította a közbeszerzési dokumentumokat.
2. Kérdés
A kiírt egyéb bádogozási munkáknál-ablakpárkányok, falszegélyek, oromszegélyek, egyvízorros
párkánylefedés, tetőfelépítmény oldalainak és az új előtető, milyen színű és milyen fajta bádog
lemezzel készüljön?
Válasz:
A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan
költségvetésben szerepelt, szerepel (lakkozott, horganyzott acéllemez).
3. Kérdés
A villámhárítók elbontása után ugyan azt, vagy teljesen új anyagból kell visszaállítani a villámhárító
rendszert? Véleményünk szerint a meglévő rozsdás hálózat okán műszakilag indokolt a rendszer
cseréje, a levezetési ellenállások sikeres mérése, jegyzőkönyvezése érdekében.
Válasz:
A költségvetési tétel tartalma a szükséges javítások elvégzésével történő visszaépítés. A levezetési
értéket az átadás után 10 évig biztonsággal teljesítenie kell a rendszernek.
4. Kérdés
A „B” épületnél élvédelem rozsdamentes masniprofilokból a szeletelt tégla burkolatok pozitív
sarkain- mi ez pontosan?
Válasz:
Élvédő, mint pl. a csempe élvédők. A síkból ne álljon ki, ne legyen éles, a téglák élét fedje.
5. Kérdés
A Tornaterem előtető kivitelezésére részletrajzot kérünk!
Válasz:
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Mellékelten kerül csatolásra (előtető részletrajz.pdf).
6. Kérdés
-„ B” épület a lábtörlő pontos helye?-mérete?,sűllyesztve kell-e elhelyezni?
Válasz:
A mennyiséget az alábbiakban pontosítjuk, a szélesség a két (áthelyezendő) bejárati ajtóhoz
igazodóan 3,60 m, mélysége 1,10 m, összesen 4,0 m^2. A kiírásban szerepel a „süllyesztett”.
7. Kérdés
B” épület erősítő hallássérültek számára: Pontos leírást kérünk. Típusa.
Válasz:
Típust megadni nem áll módunkban. A hatósugár 10 m, a portán telepítendő.
8. Kérdés
Infokommunikációs akadálymentesítés előcsarnokban, folyosókon: Pontosan kérem leírni, hogy mit
értsünk ezen? Milyen anyagból készüljön?Hol helyezkedik el?
Válasz:
Valamennyi érdemi információt hordozó felirat, tábla, helyiségjel az akadálymentességre vonatkozó
segédlet szerinti relatív méretben, anyagban és helyszíneken, kontraszttal helyezendő el/fel.
9. Kérdés
„AB”- „BT” Korlátlift típusa? Paraméterei? Beépítési helyei? Beépítés módja?
Válasz:
Típust megadni nem áll módunkban. A beépítés helye a két előcsarnoki belső lépcső fal melletti
zónája. Padlóra, illetve falra rögzített változat is megfelel. Az emelő teherbírása 120 kg legyen.
10. Kérdés
„járdák” a SEMMELROCK CORONA BRILLANT színe?
Válasz:
A lapok színe „homok”.
11. Kérdés
Mivel épületgépész tervek nem készültek- készült-e mennyiségi kimutatás a gépészeti munkákról?
A Kv.kiírásban csőhálózat bontás 110m,-új csőhálózat építése 446m. nincs arányban a bontásépítés. Hol, melyik csőszakaszt kell bontani? Melyik csőszakaszt kell új csövekből kiépíteni?
A különböző méretű radiátorokat melyik helységekben kell beépíteni? Radiátor kiosztási terv
szükséges!
Válasz: A közbeszerzési dokumentumok mellékleteként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott
árazatlan költségvetés tartalmazza a szükséges mennyiségek kimutatását. Ajánlatkérő kérdésében
megadott 110 m csőhálózat bontás mellett a költségvetés bontási részének 10. sorában szerepel a
további 446 m bontandó vezeték. Együtt 556 m vezeték elbontása szükséges. A költségvetés
szekunder része tartalmazza a teljes megépítendő fűtési vezetékrendszer méretét, mely a meglévő
rendszer bonyolultságához viszonyított egyszerűbb kiépítés okán 446 m-es.
A radiátorok elhelyezése a meglévők helyére (mérethelyesen) történik, lapradiátor típusú
fűtőkészülékek esetén a leszerelttel azonos teljesítményben/méretben, egyéb típusú (tagosradiátor)
esetén pedig a leszerelt fűtőberendezések teljesítményéhez igazodó méretű új fűtőberendezéssel.
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2017. december 20. napján érkezett kérdés
1. Kérdés:
Szükséges-e nyilatkozattétellel vagy egyéb dokumentum benyújtásával igazolnunk cégünk
építőipari kivitelezési tevékenységét végzők névjegyzékében való szereplését?
Válasz: Nem szükséges.
2. Kérdés
Szükséges-e a legjelentősebb építési beruházásaink listáját (referencia listát) csatolnunk a
pályázati anyaghoz?
vagy
A pályázati dokumentáció 12. oldal 12.es pontja szerint az alkalmassági követelmények
teljesítését nem szükséges igazolnunk?
Válasz: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági követelményt tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdésére.
3. Kérdés
Az ajánlattételi felhívás 3. kötet, szerződéstervezet I. pont (a szerződés tárgya) 4-es alpontjában
„(egészségház)” szerepel. Kérdésünk, hogy ez egy elírás, vagy az „egészségház”-nak van-e köze
a tárgyi beruházáshoz?
Válasz: Ajánlatkérő a kérdés okán módosította a közbeszerzési dokumentumokat.

Budapest, 2018. január 2.
Üdvözlettel:

Bálint Gyöngyi
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
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