FELSŐ SZABOLCSI KÓRHÁZ
„Főzőkonyha felújítás” tárgyú építőipari kivitelezési munkák
4.17.01.02.05.

1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Címzettek!
A fent megjelölt közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbi kérdések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő a

Kbt. 114. § (6) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 56. § szerint a következő tájékoztatást adja:

1.

KÉRDÉS

VÁLASZ

A felújításhoz szükséges energiát, vizet a
megrendelő térítés ellenében vagy díjazás nélkül
bocsátja kivitelező rendelkezésére?

A villamos energiát térítés ellenében biztosítja az
ajánlatkérő (közüzemi díjszabás szerint, almérővel
mért adat szerint).
Ajánlatkérő a vízellátást térítésmentesen biztosítja.

2.

Mekkora felvonulási területet kap a kivitelező?

A felvonulási területet nyertes ajánlattevő igénye
szerint, de legfeljebb 100 m2 mértékben biztosítja
Ajánlatkérő.

3.

Az építési törmeléket a helyszínen hol kell tárolni,
mert a költségvetés kiírás az elszállítást nem
tartalmazza?

Az elszállítási munkanemet
költségvetés tartalmazza.

4.

A tervező a kivitelezést 3 ütemben képzelte el,
lehet-e 1 ütemben felújítani?

Az I. és II. ütem munkálatai egy időben
végezhetőek.

5.

A radiátorokat, gáztűzhelyeket, mosogatókat a
megrendelő szereli le. Ki rakja vissza?

A radiátorok felszerelése Megrendelői feladat, a
gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése, bekötése,
Kivitelezői feladat, melyet az I. ütem módosított
költségvetésében,
az
Épületgépészeti
szerelvények
és
berendezések
szerelése
munkanem 26. sorszámú tételében kell
költségelni.

6.

Csak 2 db új álló mosogató csaptelep van kiírva, a
többi megmaradó?

7.

A készülékek, berendezési tárgyak bekötése
szerepel csak a költségvetési kiírásban, ezek
elhelyezése a megrendelő feladata?

8.

Villanyszerelés: a vezetékek, kapcsolók, dugaljak
változatlanul
maradnak,
új
nem
kerül
felszerelésre?

a

módosított

A költségvetésben szereplő 2 db csaptelepen
kívül, valamennyi meglévő régi csaptelep
megmaradó.

A készülékek, berendezési tárgyak elhelyezése,
bekötése Kivitelezői feladat.
Az I. ütem költségvetésében, az Épületgépészeti
szerelvények
és
berendezések
szerelése
munkanem 26. sorszámú tételében az elhelyezés
és bekötés is szerepel.
Az ezen kívüli „elhelyezéseket” erre a sorra kell
költségelni.
A mosogatógép esetében a szakaszoló
főkapcsoló költségelve van. Az egyéb vezetékek,
kapcsolók, dugaljak, elosztók megmaradnak.
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9.

Minden kivitelezési ütemben 36 m csempe
2
szerepel, összesen 108 m , ez elegendő a
felújításhoz?
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10.

11.

12.

13.

35 m feltöltés bontása szerepel a kiírásban,
ugyanakkor nincs aljzatbeton bontás kiírva.
Hogyan képzeli el T. Ajánlatkérő így a bontás
elvégzését?
Törmelék elszállítás és elhelyezés nincs a
kiírásban. Mi történjen a kibontott, keletkezett
törmelékkel?

Az I. , II. és III. ütem kiviteleztetését hogyan
képzeli el T. Ajánlatkérő? A kivitelezés során a
konyha üzemeltetve lesz? Amennyiben igen a
leválasztások takarások költsége nem szerepel a
kiírásokban.
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Mind a három ütemnél 36-36-36 m oldalfal
burkolatbontás, készítés van a kiírásokban. A
helyszíni bejáráson ennél lényegesen nagyobb
mennyiségű oldalfal burkolatot láthattunk.
Nem tervezik a teljes burkolat cseréjét?
Amennyiben csak részleges felújításra gondoltak
annak a kijelölését, hogy hol tervezik, kérjük
megjelölni. Az I. ütem kiírásában a kérdéses
tételeknél
szereplő „helyszíni méretvétel”
számunkra nem igazán értelmezhető.
Mire adjunk ajánlatot? Elszámolás tételes
felméréssel történjen ezen tételek esetén?
Szerencsésebbnek
tartanánk
a
konkrétan
elvégzendő mennyiség kiírását

A fali csempézés a módosított költségvetés adatai
alapján kerüljön kivitelezésre.
A módosított költségvetésben a tétel módosításra
került, amely tartalmazza az aljzatbeton bontását
is.
A módosított költségvetésben rögzítve lett (u.a.
mint 3. sz. kérdés).
Az I. és II. ütem munkálatai egy időben
végezhetőek. A kivitelezés során a konyha
üzemeltetve lesz. A leválasztások költségét a
módosított költségvetés tartalmazza.

A költségvetésekben a tételek módosításra
kerültek. A főzőtér és az előkészítő helyiségek
valamint a „fekete mosogató” teljes fali
csempeburkolata cserére kerül.

Ha és amennyiben valamely gazdasági szereplő által feltett kérdés a jelen kiegészítő tájékoztatásban nem
található meg, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze és kérdését ismételten feltenni szíveskedjék!

Kérjük, ajánlattételük során a fentiekben rögzített információkat figyelembe venni szíveskedjenek!

Nyíregyháza, 2017. augusztus 09. napján
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