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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  

 

 

Eljárás megnevezése:  „A Boglári Kollégium energetikai 

korszerűsítése” 

Megküldve:  valamennyi Ajánlattevőnek 

 

Tisztelt Cím!  

 

A SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT (cím: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2) ajánlatkérő által 

meghirdetett, „A Boglári Kollégium energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (6) 

bekezdése alapján beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja. 

 

1. Kérdés:  

A feltöltésre került anyag nem tartalmaz terveket (alaprajz, homlokzatok) és nyílászáró 

konszignációt, melyek az árajánlat készítéséhez szükségesek. Kérjük ezek rendelkezésünkre 

bocsájtását. 

 

Válasz: A projektnek a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. 

rendelet alapján számítással készített épületenergetikai tanúsítványon, és a fejlesztéssel 

elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számításokon kell 

alapulnia. A projekt indikátorait e számítások alapján, illetve a megújuló energia 

előállítására beállított kapacitást a gyártó/ hivatalos forgalmazó által kiállított 

dokumentum alapján kell megállapítani. Az előkészületi munkák elvégzésének lényege, 

hogy ezek a számítások helytállóak legyenek és a projekt támogatható legyen. A 

kivitelezési munkák befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. 

rendelet szerint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítványt és a 

támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számításokat.  

A Támogató szervezet a pályázat keretében nem támogatta a további tervdokumentáció 

elkészítését, így a kért dokumentumok nem állnak rendelkezésre, azonban a költségvetés 

ezen dokumentumok nélkül is elkészíthető.  
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2. kérdés: 

Jól értelmezzük hogy a beépítendő fa nyílászárók festett felülettel készülnek és a műszaki 

leírásban tévesen került be a külső oldali fa mintázatú fólia? Kérjük ennek az 

ellentmondásnak a feloldását, hogy a nyílászárók festett vagy fóliázott felülettel készüljenek? 

Válasz: Igen jól értelmezi az Ajánlattevő. A nyílászárók festett felülettel készüljenek.  

 

3. kérdés: 

Az „Elektromos ellátás„ lapfül „A meglévő villámvédelmi hálózat le- és felszerelése, 

tartószerkezettel és lesúlyózással együtt - meglévő rendszer szükséges átalakítása a felújítási 

munkák miatt” tétele 2 költségnek van feltűntetve. Hogy értelmezzük a 2 költség 

mennyiséget? 

Válasz: azért szerepel 2 költség, mert 2 épület van.  

 

4. kérdés: 

A kapott anyagok között nem került feltöltésre az „EXCEL” formátumú költségvetés. Jól 

gondoljuk hogy a csatolt „SLO” fájl konvertálás utáni „EXCEL” fájl a beadandó? Az így 

kapott költségvetésben azonban a „záradék” lapfülön szereplő dátum „2016 év 11.hó 10 

nap”. ezt javíthatjuk a leadás dátumára? 

Válasz: Igen, jól értelmezi az Ajánlattevő. Az árazott költségvetés EXCEL fájlként 

adandó be, és a záradék fülön szereplő dátum javítható a leadás dátumára.  

 

Budapest, 2018. április 04. 

 

  Tisztelettel:  

Dr. Jobbágy Krisztina, 

       az Ajánlatkérő nevében 
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