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Eljárás megnevezése:
Megküldve:

„Energetikai korszerűsítés a siófoki
Aranypart Kollégiumban”
valamennyi Ajánlattevőnek

Tisztelt Cím!

A SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT (cím: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2) ajánlatkérő által
meghirdetett, „Energetikai korszerűsítés a siófoki Aranypart Kollégiumban” tárgyú
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 114.
§ (6) bekezdése alapján beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja.
1. A műszaki tájékoztató 3.2 pontjában szereplő ajtók kialakítása ellentmondásos. A
leírásban műanyag, majd hőhídmentes fehér VAGY külső oldalon fa mintázatú
fóliázott alumínium szerkezet, a költségvetésben REHAU GENEO MD műanyag
profil került kiírásra. Kérjük az ellentmondás tisztázását, az elvárt műszaki tartalom és
a szín meghatározását a pontos árképzés érdekében.
Válasz: Valóban elírásként szerepel. Az elvárt műszaki tartalom a fehér színű
felület.
2. A költségvetés Fa- és műanyag szerkezetek 4. tételében 9 darab 60*150 cm méretű
ablak szerepel. Az interneten látható épület homlokzati képein nem találtunk ilyen
formátumú ablakokat. Véleményünk szerint az említett nyílászárók 150*60 cm bukó,
a magas beépítési szint miatt karos távnyitóval ellátott szerkezetek. Kérjük az
ellentmondás tisztázását.
Válasz: A kiírásban szereplő tételt kéri beárazni az Ajánlatkérő.
3. 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. A kapott anyagok között nem került feltöltésre az „EXCEL” formátumú költségvetés.
Jól gondoljuk hogy a csatolt „SLO” fájl konvertálás utáni „EXCEL” fájl a beadandó?
1
1277 BUDAPEST, PF. 107. TEL: 30/682-5009
DRJOBBAGY@UPCMAILHU

DR. JOBBÁGY ÜGYVÉDI IRODA

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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