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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum kivitelezése és kapcsolódó eszközbeszerzés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére 

 
Tisztelt Gazdasági szereplők! 
 
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbi választ adja  
 

Sor- 
szá
m 

Kérdés 
Válasz 

1. Az eljárást megindító felhívásban megadott elérhetőségen, a 
http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/ címen letölthető 
„Pangea_statikai_kiviteli terv” tárgyú dokumentációban nem található a 
főösszesítőben hivatkozott „Statika acélszerkezet” és „Statika vasbeton 
szerkezet” megnevezésű költségvetés.  
Kérjük a hiányzó statikai költségvetéseket szíveskedjenek pótolni.  
 

A statikai költségvetések a kiegészített kiviteli tervdokumentációban találhatók. 
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési dokumentumok 
részeként. 

2. Statika  
A letölthető dokumentációban nem találtunk a szerkezetre, statikára 
vonatkozó költségvetési kiírást. Kérjük szíveskedjenek megküldeni 
részünkre, vagy feltölteni a letölthető dokumentációk közé (statika 
acélszerkezet, statika vasbeton szerkezet költségvetések, alapozás) 

Kért statikai költségvetéseket Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított 
közbeszerzési dokumentumok részeként.  

3. Felvonók 
A dokumentációban szerepel a felvonók terve és leírása, azonban 
költségvetési kiírást nem találtunk erre vonatkozóan, mind a 
személyfelvonó, mind a gazdasági felvonóval kapcsolatban 
 

Főösszesítőben található. 
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési dokumentumok 
részeként. 

4. Környezet-rendezés  
A környezetrendezés mappában csak word és pdf formátumú költségvetést 
találtunk. Kérjük, szíveskedjenek megküldeni, vagy feltölteni szerkeszthető 
excel formában is. 
 

Kért költségvetések excel formátumban is megküldve. 
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési dokumentumok 
részeként. 
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5. Építészet  
Kérjük tájékoztatásukat a veszélyes hulladék elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozóan. Helyszíni bejáráson tapasztaltuk, hogy a 
bontandó épületek között azbesztcement hullámpala fedésű épület is 
található. 
 

A veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának költségeit az 
építész költségvetés "Meglévő építmények bontása" munkaneménél a 
munkanem tételeinek árazásánál kell figyelembe venni. Építész költségvetési 
kiírás tartalmazza a bontást, a bontási hulladék nyilvántartást a kivitelező cég 
készíti el a helyszíni elbontott mennyiségek alapján. Későbbi felhasználás céljára 
a park területén belül letárolásra kerül. 

6. Környezet-rendezés  
A dokumentációban találtunk utalást a kivágandó fákra vonatkozóan 
megkérték az engedélyt, azonban annak sorsáról nem nyilatkoztak. Kérjük 
tájékoztatásukat ezzel kapcsolatban.  
 

A kivágandó fák egy részét az Állatpark üzemeltetője még a munkaterület 
átadása előtt hasznosításra eltávolítja, a többi nem megmaradó fa kivágásának 
engedélyeztetése az ajánlattevő feladata, a kivágott faanyag felett az Állatpark 
vezetése rendelkezik. 

7. Környezet-rendezés  
A Word formátumú költségvetés kiírásban találhatóak játszótéri eszközök, 
valamint rönk játszótéri játékok. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a 
gyártót és típust, méretet, stb. Konszignációt nem találtunk és leírást az 
adott elemekről. Kérjük, küldjék meg részünkre. 
 

A Környezetrendezés költségvetése valamennyi játszótéri eszközt és játékot 
tartalmazza. Az elemek gyártója a NAPKER KFT.   Elérhetőségük: 
www.napker.hu 

8. Amennyiben mennyiségi eltérést tapasztalunk a kiadott költségvetésben, 
annak mennyiségét, különbözetét hol szerepeltessük? 
 Be kell építeni a költségvetésbe. 

9. Statika  
Hőhíd megszakító elemeket nem találtunk a költségvetésben. Ezeknek a 
pontos leírását, mennyiségét, tételkiírását kérjük, szíveskedjenek 
megküldeni. Hol szerepeltethetjük ezt a tételt? 
 

A statikai Költségvetés pangea vb előregyártott szerkezetek 5. pontja tartalmazza 

10. Építészet  
Az egyes helyiségekben, szobákban alkalmazott grafikai dekorációk a 
kiírás részét képezik? Nem találtunk erre vonatkozóan tételkiírást, csak a 
falfelületek felületképzésére vonatkozóan. 
 

A felületképzésnél a grafikai megoldások is a részét képezik a kivitelezési 
feladatnak, azokat is árazni kell ott. 
 

11. A dokumentáció nem tartalmazza az engedélyes terveket. Kérjük, 
szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani. 
 

Engedélyezési tervek mellékelve külön állományban. 
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési dokumentumok 
részeként. 
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12. Bontási engedélyt, bontási jegyzőkönyvet nem tartalmaz a dokumentáció. 
Kérjük szíveskedjenek megküldeni, feltölteni. 
 

Bontási engedély nem kérhető a bontandó épületekre. 
A bontási munkák nem engedély köteles tevékenységek a jelenlegi jogszabályok 
szerint, ezért nem is kérhető rá engedély, vagyis nincs mit átadnunk az 
ajánlattevőknek. 

13. A tervek között nem találtunk dwg formátumú terveket. Rendelkezésünkre 
tudják bocsátani? 

A nyertes kivitelezőnek tudjuk megadni a szerkeszthető terveket. 

14. Közmű helyszínrajz, közmű genplan nem áll rendelkezésünkre.  
Kérjük küldjék meg részünkre. 
 A közmű helyszínrajzokon minden érintett közmű szerepel. 

15. Közmű, út  
Az építés területébe eső meglévő közművezetékek, aknák bontása 
Vállalkozói feladat? Erre vonatkozóan nem találtunk a dokumentációban 
terveket, leírást, költségvetési kiírást. Kérjük szíves tájékoztatásukat erre 
vonatkozóan. 
 

A területen található aknák és közművezetékek elbontása vállalkozói feladat, 
ezen munkák költségeit az adott munkanem tételeinek árazásánál kell 
figyelembe venni. 

16. Útépítés 
 Az építési engedély 5. oldalán található a A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály SZ-10/109/UO/00050-
1/2017 számú, szakkérdésben adott nyilatkozata, miszerint "Amennyiben a 
közlekedési létesítmények közforgalom elől kerítéssel, kapuval, vagy egyéb 
fizikai eszközzel nem kerülnek elzárásra, úgy azok kiépítése 
engedélyköteles..." 
Mivel a parkoló út része kívül esik a telekhatáron és nincs kerítéssel, vagy 
egyéb fizikai eszközzel lezárva, ezért ez engedélyköteles. Erre vonatkozóan 
engedélyt a dokumentáció nem tartalmazza. Kérjük szíveskedjenek 
megküldeni részünkre. 
 

Mi egy sorompót terveztünk előirányzatként, tehát ez zárt parkoló lenne, 
kizárólag a szálloda részére. Állásfoglalást kértünk a Közlekedési Hatóságtól, 
hogy így engedély köteles-e, előzetes információink szerint nem engedély 
köteles a szálloda előtti parkoló építése. Ha ez a hatóságnak megfelelő, akkor a 
nyilatkozat megérkezése után, pontosan részletezzük, milyen sorompót kell 
költségelni. 
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17. Útépítés 
 Az előző kérdésben említett pontra hivatkozva, a 7. pontban 
foglaltak szerint: "A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni 
várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 6 db 
várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, 
környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani." 
A kertészeti tervek nem tartalmazzák a parkoló fásítását, ráadásul nem 
intézkedik az ott található fák kivágásáról.  
Kérjük tájékoztatásukat erre vonatkozóan, valamint szíveskedjenek 
megküldeni a hiányzó terveket. 
 

Fakivágás nem szükséges, a telepítendő fákat a környezetrendezési 
tervdokumentáció tartalmazza 

18. Kertépítés 
 
 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 
Természetvédelmi Osztály 635-2/2017 számú szakkérdésben adott 
nyilatkozata: "A növényzetirtást fészkelési időszakon kívül, augusztus 1. és 
március 15. között kell elvégezni." 
Észrevételeink erre vonatkozóan: 
1. Nem találtunk felmérést a kivágandó fák törzsátmérőjéről. 
2. A dokumentáció nem szól a kivágandó fák pótlásáról (a cca. 45 db 
kivágandó fa helyére a költségvetés kiírás szerint beültetendő 29 db fa és 
egyéb cserjék nem pótolhatják a kivágott fákat, ennek költsége ezért nem 
becsülhető. 
3. A munkakezdéskor a feltüntetett fák eltávolítása elengedhetetlen, az 
építési engedély kikötése szerint erre azonban legkorábban augusztusban 
kerülhet sor. Ezért kérjük, szíveskedjenek meghatározni a munkakezdés 
időpontját, hogy az ajánlati felhívásban szereplő 12 hónapos határidő 
ütemezhető legyen. 
 

1.  A kivágandó fák törzsátmérő adatai a MŰSZAKI LEÍRÁS - FAÉRTÉKELÉS 
fejezetében (8.-9. old.) találhatók. 
2.  Az építési engedélyezési HATÁROZAT és azon belül a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály szakhatósági nyilatkozata nem ír elő további 
fapótlást, így ezeket a költségeket sem kell tervezni. 
3.  A munkakezdés időpontját a projekt támogatási szerződés hatálybalépésének 
függvényében lehet meghatározni, amelynek időpontja Ajánlatkérő által jelenleg 
még nem ismert. 
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19. Építészet 
 Bontási terveket nem tartalmaz sem a tervdokumentáció, sem a 
költségvetés kiírás, valamint nincs csatolva a bontási tervek 
nélkülözhetetlen melléklete a bontási hulladéklap. Nincs tervezői 
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bontandó szerkezetek azbesztet nem 
tartalmaznak. 
 

Építész költségvetési kiírás tartalmazza a bontást, a bontási hulladék 
nyilvántartást a kivitelező cég készíti el a helyszíni elbontott mennyiségek 
alapján. Az elbontott hullámpala fedés egy része az Állatpark területén kerül 
felhasználásra. 

20. Útépítés 
 OTÉK szerint a szálloda funkcióhoz: 
"(4) 147 Autóbusz-várakozóhelyet kell létesíteni - a (2) bekezdésben 
előírtakon túlmenően - 
a) 148 minden olyan építményhez 200 látogatónként, vásárlónként, 
illetőleg férőhelyenként, ahol ilyen rendszeres forgalomra számítani 
kell;.... Az ilyen építmények főbejáratánál biztosítani kell legalább egy, 
mozgáskorlátozottakat is szállító autóbuszból történő biztonságos ki- és 
beszállás lehetőségét." 
Mivel a Teleki Blanka út szélessége nem engedi meg, hogy a buszról való 
fel és leszállás idején az úttesten parkoló busz mellett a forgalom 
zavartalanul folyhasson, kérjük a busz parkoló megoldását a 
dokumentációban biztosítani. 
 

A buszok ideiglenes megállása a belső (udvaron belüli) parkolóban történik, 
külön busz parkolót az épület előtt nem szükséges kialakítani, az Állatparknak 
nem ez a főbejárata. 

21. Külső közmű 
 Az OTÉK szerint: 
"(8) 20 gépkocsinál több gépkocsi számára parkolót létesíteni csak kiemelt 
szegéllyel és vízzáró burkolattal szabad, a felületéről összegyűlő 
csapadékvizet hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad csak a 
közcsatorna hálózatba, vagy élővízfolyásba vezetni. Szénhidrogén 
szennyezettségnek kitett út, illetve parkoló felületről összegyűlő 
csapadékvizeket benzin és olajfogó műtárgyon is keresztülvezetve szabad 
csak közcsatornába, vagy élőfolyásba vezetni." 
A kialakítandó parkolók darabszáma az Ökocentrumhoz 45 db, valamint a 
Dzsungel szálló meglévő parkolói is hozzá számolandó. A tervek nem 
tartalmazzák a parkoló csapadékvíz elvezetésének a megoldását! Kérjük 
tájékoztatásukat erre vonatkozóan 
 

A parkolókat, a meglévő aszfaltburkolatú területen terveztük elhelyezni, a 
meglévő csapadékvíz elvezető rendszer megtartásával. 
Új csapadékvíz elvezetést ezekhez a parkolókhoz nem szükséges. 
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22. Külső közmű 
 A tervek nem tartalmazzák a külső gázhálózat szolgáltató általi 
jóváhagyását! Kérjük, szíveskedjenek pótolni, megküldeni a dokumentáció 
kiegészítésére. 
 

A külső gáz tervekben szereplő műszaki tartalmat kell árazni. 

23. Az ajánlati terv nem tartalmazza az építési engedélyezési 
tervdokumentációt, annak ellenére, hogy ennek a biztosítását a rendelet 
előírja. Kérjük, szíveskedjenek megküldeni. 
 

Mellékelve külön állományban. 
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési dokumentumok 
részeként. 

24.  Kérünk olyan (szerkeszthető dwg formátumú) dokumentumot, 
amely 
1. egy rajzon ábrázolja az összes építési és az építéshez elfoglalható 
területet, 
2. egy rajzon ábrázolja az építési engedélyezési terv tartalmi előírásárban 
meghatározott követelményeket: 
2.1. A tervező által készített helyszínrajz, hiteles állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolat alapján, amely 
tartalmazza: 
2.1.1. az égtájjelölést, 
2.1.2. a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal 
közös határvonalú - telkek ábrázolását, 
2.1.3. a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és 
alatti építményt, valamint a tervezett építményt, méretarányos 
ábrázolással (építmények körvonalrajzát, tetőidomok ábrázolásával, 
rendeltetések megjelölésével), a meglévő építmények telekhatártól és 
egymástól való távolsági és épületmagassági méretét, valamint az 
elbontásra kerülő vezetékek jelölését, 
2.1.4. a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken 
valamennyi épület méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait, továbbá a 
tervezéssel érintett telek felőli oldalkertben lévő föld alatti és feletti 
építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése megjelölését, 
Ennek hiányában az ajánlati dokumentációban előírt részletezettséggel az 
organizációs terv nem készíthető el. 
 

Az építész kivitelezési dokumentáció tartalmazza a fölsorolt információkat. A 
nyertes kivitelezőnek tudjuk megadni a szerkeszthető formátumú terveket. 
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25. Az ajánlati dokumentációban a vizsgált szempontok pontjában foglaltak 
szerint:"Ajánlatkérő előnyösnek minősíti, ha Ajánlattevő az organizációs 
tervben minden építési szakaszban a parkolók, a szomszédos területek 
zöldfelületeinek, a Blaha Lujza sétánynak és a Dzsungel Hotel és az 
Ifjúsági Szállás megközelítéséhez-kiszolgálásához szükséges terület 
igénybe vétele nélkül oldja meg a kivitelezéshez szükséges területi igényét. 
Az idegenforgalmi szezonban Sóstógyógyfürdő látogatandó intézményei és 
létesítményei megközelíthetőségét változatlan forgalmi rendben teszi 
lehetővé."  
A felvonulási területnek a Dzsungel Hotel parkoló hátsó részét jelölték ki! 
A meglévő parkolón keresztül történő áthaladás elkerülhetetlen. Ez 
ellentmond a fenti pontokban foglaltaknak. Egy nagyobb munkagép, daru, 
esetleg toronydaru telepítését nem lehet megoldani. 
 

A kijelölt felvonulási terület nem csak a meglevő parkolón keresztül érhető el, 
más megközelítési útvonalak is rendelkezésre állnak. 

26. Közmű 
 
 A mélyépítési munkák elvégzése miatt a meglévő gázvezetéket el 
kell bontani. Az új gázvezetéket ugyan kiépítették, azonban a régi 
kazánház szolgáltatja a jelenlegi fűtést és gázellátást a Dzsungel Hotel 
részére. Amennyiben elbontásra kerül a régi vezeték, mi történik a Hotel 
és a telken található egyéb létesítmények ellátásával? Kérjük 
tájékoztatásukat. 
 

A kivitelezés megkezdéséig a Dzsungel Hotelbe lesz áttelepítve annak 
kazánháza, az új kazánház és a területen található többi létesítmény gázellátását 
külön vállalkozási szerződés keretében új gázvezeték létesítésével az üzemeltető 
biztosítja. 
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27.. A csatolt szerződéstervezet 3.2.1. pontja szerint: 
„A Modern Városok Program keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által benyújtott pályázati támogatási igény még nem 
került elbírálásra. A jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor 
Ajánlatkérő a projektre vonatkozó legalább előzetes támogatói döntésről 
értesült és a nyertes ajánlattevőt erről igazoltan tájékoztatta." 
Kérjük a fenti pont törlését, mert ez a kitétel a vállalkozó részére különös 
terhet jelent, azzal, hogy a feladatra lekötött kapacitások 
tervezhetetlenségét vonja mag után. 
" valamint a megépült gyalogos út forgalomba helyezéséhez szükséges 
hatósági engedély kibocsátásának alapját képező dokumentumok átadását 
is..." 
Kérjük meghatározni, hogy a fenti gyalogos út feladatait melyik 
dokumentáció tartalmazza. Amennyiben ez a kiadott dokumentáció 
alapján nem egyértelmű, kérjük az erre vonatkozó dokumentáció soron 
kívüli rendelkezésre bocsájtását. (Vagy az ajánlat beadási határidejének 
módosítását.) 
 

Ajánlatkérő a kivitelezés pontos kezdési időpontját  nem tudja megjelölni az 
érdeklődő gazdasági szereplők részére, tekintettel arra, hogy a tárgyi 
beszerzés finanszírozása részben a Modern Városok Program keretében történik, 
amelyről Magyarország Kormánya  jogosult dönteni. 
Ajánlatkérő a fenti pontot nem törli, a hivatkozott körülményre tekintettel is 
indított feltételes közbeszerzési eljárást, amelyre a Kbt. 53. § (6) bekezdése 
alapján. 
 
A gyalogos útra való utalás a szerződésből törlésre kerül.  
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi a 
módosított szerződéstervezetet a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a 
módosított közbeszerzési dokumentumok részeként. 
 

28. A szerződéstervezet 4.7. pontja alapján: 
„A Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az Építési naplóba 
bejegyezni. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ 
(2) bekezdése b) pontjában továbbá a (4) bekezdés c) pontjában foglalt 
Építési napló megnyitási és vezetési kötelezettségére figyelemmel az 
építkezés helyszínén (munkaterületen) számítógépes és internet hozzáférést 
biztosítsa, továbbá Vállalkozó köteles 1 példány kiviteli tervdokumentációt 
az építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon tartani." 
Jól értelmezzük, hogy a Vállalkozó köteles a munkahelyen 1 db 
számítógépet és annak folyamatos internetes elérését biztosítani. 
A rádiótelefonok, a számítógépek (laptopok) internetes elérhetősége saját 
eszközről biztosítható. Értelmezésünk szerint e pont alapján a Megrendelő 
megkövetelheti, hogy az építési irodának akár vonalas internetes 
elérhetőségét kell biztosítani. 
 

Igen, Vállalkozó köteles a munkahelyen 1 db számítógépet és annak 
folyamatos internetes elérését biztosítani.  
A vonalas elérhetőség nem előírás, az adott esetben mobilinterneten 
keresztül is történhet. 
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29. Elektromos 
 Az elektromos fejezet nem tartalmazza a „Az épület villamos 
energiaellátása az E-ON áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján a 
közelben lévő 22/0,4 kV-os Tr. állomásból történhet földkábellel a 
telekhatárba építendő áramváltós fogyasztásmérő szekrényen keresztül." 
költségeit. 
Véleményünk szerint a szerződésnek ezt is tartalmaznia kell. (Rajz nem 
készült a várható bekötésről, annak a nyomvonal vezetéséről.) Ezt a 
feladatot az organizációs terveknek nem kell tartalmaznia? 
A munkahely elektromos ellátása érdekében ezt a munka megkezdésekor el 
kell végezni, hogy megfelelő elektromos energia álljon rendelkezésre az 
építéshez! Kérjük tájékoztatásukat erre vonatkozóan! 
 

Az épület villamos energiaellátást a fogyasztásmérő szekrényig, mint azt a 
műszaki leírás tartalmazza, az E-ON tervezi és kivitelezi. 
A költségvetés fedlapján szerepel az Áramszolgáltató felé fizetendő díj. Ezt az 
összeget a szerződésbe be kell állítani, mivel a betápláló kábel a mérőig 
közterületen halad, így az organizációs tervnek nem kell tartalmaznia, mivel ezt 
a tervezési feladatot az Áramszolgáltató fogja végezni. 
A munkahely elektromos energia ellátása várhatóan nem a végleges villamos 
bekötésről fog történni, mivel az később fog megvalósulni.  Az összeg és a 
várható kivitelezés és a pontos műszaki megoldás az előzetes áramszolgáltatói 
tájékoztatóban lesz leírva, melyet az E-ON fog megküldeni. 

30. Elektromos 
 A kapott elektromos és közmű helyszínrajzokon több közművezeték 
is halad. Kérjük, ezen vezetékek egy lapon történő ábrázolását (közmű 
genplan megküldését). A vezetékek pontos helyének bekottázását, hogy a 
megfelelő védőtávolságok megtartását ellenőrizni lehessen, illetve a 
szükséges védelemről gondoskodni lehessen. 
 

A közmű helyszínrajzokon minden érintett közmű szerepel. 
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31. Közmű 
 A közmű, út, parkoló helyszínrajzon (R1 terv) bejáratai előtt 
szereplő piros vonallal jelzett széles sáv nem szerepel a jelmagyarázatban. 
Kérjük tájékoztatásukat erre vonatkozóan. Amennyiben ezzel folyókát 
kívánnak jelölni, a költségvetés nem tartalmazza a kiírását, valamint a 
bekötésük nincs megoldva. 
A kérdéses tételeket a rajzon nyíllal és szöveggel jelöltük: 
 

 
 

 
 
 

Az R-1 jelű terven szereplő kérdezett piros vonalak a meglévő telefon kábelek 
védőcsövei. 
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32. Közmű-út 
 
 Az előírásoknak megfelelő felvonulási épület csak a kialakítandó 
parkoló (meglévő térburkolat) területére helyezhető el, azonban ennek a 
területnek a közművesítéséről egyetlen dokumentációban sem lelhető fel 
semmilyen adat, kérem, hogy az épület elektromos, víz, és csatorna 
csatlakozási lehetőségeit megadni szíveskedjenek. 
 

A közmű helyszínrajzokon minden érintett közmű szerepel. 

33. Épületgépészet 
 A csapadékvíz elvezetésének a dokumentációja (Pluvia) teljes 
mértékben hiányzik. Kérjük szíveskedjenek megküldeni részünkre. 
 

Az épületgépészeti tervdokumentáció tartalmazza a kért dokumentumot. 

34. A fenti hiányosságokra és felmerülő kérdésekre való tekintettel, kérjük az 
ajánlattételi határidő meghosszabbítását. 
 

A megalapozott ajánlatok előkészítése érdekében Ajánlatkérő további határidőt 
biztosít az ajánlattevő számára azzal, hogy az eljárást megindító felhívás 
módosításában az ajánlattételi határidőt további 10 nappal, 2017. április 6. napja 
11:00 órára módosította.  

35. Az elektromos dokumentációból látjuk, hogy áramváltós 
fogyasztásmérést kell kiépítenünk.  
Kérjük az áramszolgáltató által jóváhagyott mérési tervet küldjék 
meg részünkre! 

A mérési tervet az elektromos tervdokumentáció tartalmazza, azt kell 
beárazni. 

36. A katasztrófavédelem engedélyét a tűzjelző rendszer tervére nem 
találjuk.  
Kérjük az engedélyt, vagy a katasztrófavédelem által engedélyezett 
tűzjelző tervet küldjék el részünkre! 

A tűzjelző hálózat tervét a tervdokumentáció tartalmazza, azt kell 
beárazni. 

37. Kérjük, erősítsék meg, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulást 
megrendelő fizeti! 

Igen. 

38. Az építész költségvetésben meglévő épületek bontása szerepel, de a 
tervdokumentációban nem találtunk bontási tervet. Kérjük, 
szíveskedjenek megküldeni részünkre a bontási tervet. B-1 bontási tervlap tartalmazza a szükséges adatokat 
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39. A Környezetrendezés költségvetés kiírásában az alábbi tétel 
található: „Faragott térplasztika kihelyezése pihenőterekre: 2db.” 
A tervdokumentációban és a műszaki leírásban nincs információ 
erről a tételről.  
Kérjük, szíveskedjenek megküldeni részünkre a hiányzó 
tervdokumentációt. 

A térplasztikákra külön terv nem készült. A rönkbútor készítő cég 
(NAPKER KFT.) készít egyedi faragású szobrokat. A térplasztikákról a 
megrendelővel és a faragó céggel kell egyeztetni. 2db egyedi faragású, 
állatfigurát ábrázoló, 1,5 m magas faszobrot kell beárazni. 

40. A Főösszesítő 18. sorában az „Épületfelszerelés, berendezés” 
megnevezésű munkanem található. Kérdésünk, hogy a főösszesítő 
kitöltésekor ehhez a munkanemhez melyik költségvetést társítsuk. 

A Pangeás fogyóeszközök költségvetést. 
 

41. A Belsőépítészet tervdokumentációban akusztikus álmennyezet 
található a földszinten és az emeleten, az alábbi megnevezésekkel: 
- BT-X-1., BT-X-2., BT-X-3., BT-X-4., BT-X-5., BT-X-6., BT-X-7., 
BT-X-8.  
A Belsőépítészet dokumentációban található „Pangea_BT lista” és 
„Pangea_ MKlista szenes studio” költségvetésekben nem találhatók 
ezek a tételek.  
Kérjük kiegészíteni a költségvetést az akusztikus álmennyezettel. 

Építész kiírásban szerepel, részlettervei a fent említett kódokkal szerepel a 
belsőépítész rajzokon. 

42. A Belsőépítészet tervdokumentációban a „Pangea_BT lista” 
megnevezésű költségvetésben „BT-B-5.3: Folyosó ajtóburkolat” 6 
db mennyiséggel, illetve „BT-B-5.4: Folyosó ajtóburkolat üveges 
ajtóval” 6 db mennyiséggel szerepel.  
A „BE_02.5.1” megnevezésű tervlapon pedig a „BT-B-5.3: Folyosó 
ajtóburkolat” 39 db mennyiséggel, illetve „BT-B-5.4: Folyosó 
ajtóburkolat üveges ajtóval” 3 db mennyiséggel szerepel. 
Kérjük a költségvetés javítását a terven szereplő mennyiségekkel. 

Javítva. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított 
közbeszerzési dokumentumok részeként. 

43. Az Építészet tervdokumentációban az „E-2” Földszinti alaprajzon 
két darab akvárium szerepel, de költségelve egyik költségvetésben 
sincs. 
Kérdésünk, hogy az akvárium a kivitelezés részét képezi-e, ha igen, 
akkor kérjük szíveskedjenek a költségvetést kiegészíteni. 
 

1db akváriumot kell költségelni az építész tervdokumentáció műszaki 
leírása szerint. 
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44. A Belsőépítészeti terveken egyedi grafikával ellátott falak vannak 
tervezve.  
Például:  - a recepciónál a grafikus által készített állatos 
világtérkép,  
- a szobákban egyedi grafika készítése,  
- a folyosókon dekorvakolat festve, egyedi grafikával ellátva.   
A „Pangea_BT lista” belsőépítész költségvetésben ilyen dekorációs 
elemek nem szerepelnek, a „Pangea ökocentrum építész árazatlan” 
építész költségvetésben csak diszperziós festés szerepel. 
Kérjük megerősíteni, hogy az egyedi grafikai elemek nem a 
kivitelezés részei, ezekkel az elemekkel nem kell kalkulálnunk. 

Minden szobába kerül 1db dekor festés, családi szobákba 2db, összesen 
40 db dekor festés (befoglaló mérete 430x106 cm. Építésszel és 
belsőépítésszel leegyeztetett mintákkal. Folyosó falakon végig futó füvet 
ábrázoló minta kb. 150 cm magasságban kb 95 fm. 1 db világtérképet 
ábrázoló dekor festés (340x 138 cm befoglaló méretű) recepciónál. 

45. A „Pangea ökocentrum építész árazatlan” megnevezésű építész 
költségvetésben az ácsmunka munkanem 1. sorszámú tétele a „Fa 
tetőszerkezetek bármely rendszerben….”, mely 625,1 m2 
mennyiséggel szerepel. A kiviteli tervek átvizsgálása során a 
tervezett épületen nem találtunk ilyen szerkezeti részt.   
Kérdésünk, hogy a megnevezett tételnek mi a szerepe a 
kivitelezésben és szükséges-e a kalkulálnunk vele. 

Költségvetésben javítva. 
Ajánlatkérő a javított költségvetést a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

46. Szerződés tervezetben az alábbi szerepel: 
 
„1.1. A Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott építési engedély előírásai és a kiviteli 
tervdokumentációi, esetleges kiegészítő tájékoztatás alapján a 
kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, valamint a 
technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, 
határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni…….” 
Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlattételi dokumentációban 
szereplő tervek a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, 
műszaki szabványoknak megfelelnek. 

A kivitelezési dokumentáció részeként tett külön tervezői nyilatkozat 
2013. január 1.-étől a műszaki leírás részét képezi. 
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47. Szerződés tervezetben az alábbi szerepel: 
„1.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés értelmezésénél 
irányadó dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. ……” 
Kérjük megerősíteni, hogy jól értelmezzük, hogy a terveknek mint 
iránymutató  dokumentumnak saját felelősségre történő ellenőrzése 
tervezési szempontból nem ajánlatadó feladata, tehát a rejtett 
tervhibákkal kapcsolatban ajánlatadónak nincs felelőssége. 

A szerződésnek részét képezi a nyertes ajánlattevő ajánlata. 
 
Az ajánlattevőknek ajánlatukban külön - a dokumentáció 28. sz. 
melléklete szerint - nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy  
• „a jelen közbeszerzési eljárás során a teljes műszaki 
dokumentációt, annak különösen a kiviteli terveket, műszaki leírást, 
vízjogi engedélyeket, tervlapokat és talajmechanikai dokumentumokat 
teljes terjedelmében megismertük és azokat fenntartás nélkül elfogadjuk. 
• az ajánlatot az előző pontra tekintettel állítottuk össze.” 
 
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő az ajánlata összeállítása során a teljes 
műszaki dokumentáció megismeréséről és fenntartás nélküli elfogadásáról 
az ajánlat részét képező 28. számú melléklet szerint nyilatkozatot tesz. 
 
A tervező egyebekben a műszaki leírásban szereplő tervezői 
nyilatkozatban tesz kijelentéseket a saját tervezési munkájára vonatkozó 
felelősséggel kapcsolatosan. 

48. Szerződés tervezetben az alábbi szerepel: 
„1.6. Vállalkozó feladatát képezi az Építési engedélyben, a 
szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott és a kivitelezéshez 
kapcsolódó összes szükséges hatósági és egyéb engedély,  
használatba vételi engedély, illetve hatósági vagy egyéb 
hozzájárulás megszerzéséhez  szükséges műszaki feltételek 
megteremtése….” 
Kérjük megerősíteni, hogy a szükséges hatósági és egyéb engedély 
nem a közművek engedélyezésre, létesítésre, kiváltásra vonatkozik 
ami tervezői feladat, hanem a műszaki feltételek megteremtésére, 
mint pl. közterület foglalás. 

Az 1.6. pont kifejezetten azt tartalmazza, hogy a használatba vételi 
engedély, illetve a hatósági vagy egyéb hozzájárulás megszerzéséhez 
szükséges műszaki feltételek megteremtése a vállalkozó feladata. 
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49. Szerződés tervezetben az alábbi szerepel: 
„2.2. A 2.1 pont szerinti vállalkozói díj a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi költséget 
tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a tételes 
költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való 
szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó 
munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely az 
ajánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek 
kiadott ajánlattételi dokumentációban található minden feladatra 
vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges 
körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg 
többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, 
közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen 
előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést 
mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg.” 
Kérjük a tervező megerősítő nyilatkozatát, hogy a tőle elvárható 
módon, és az előírásoknak megfelelően felmérte  az eltakart 
szerkezeteket, közműveket és anyagok lehetséges állapotát, és az 
esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat, és ezt a kiviteli 
dokumentációban ábrázolta, tervezéskor, költségvetés készítésekor 
figyelembe vette. 
Vagy kérjük ezen szövegrész törlését, mert erre Ajánlatadónak nincs 
tervezési feladata. 

A szerződésnek részét képezi a nyertes ajánlattevő ajánlata. 

Az ajánlattevőknek ajánlatukban külön - a dokumentáció 28. sz. melléklete 
szerint - nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy  

• „a jelen közbeszerzési eljárás során a teljes műszaki dokumentációt, 
annak különösen a kiviteli terveket, műszaki leírást, vízjogi engedélyeket, 
tervlapokat és talajmechanikai dokumentumokat teljes terjedelmében 
megismertük és azokat fenntartás nélkül elfogadjuk. 

• az ajánlatot az előző pontra tekintettel állítottuk össze.” 

A fentiekre tekintettel Ajánlattevő az ajánlata összeállítása során a teljes 
műszaki dokumentáció megismeréséről és fenntartás nélküli elfogadásáról az 
ajánlat részét képező 28. számú melléklet szerint nyilatkozatot tesz. 

A tervező egyebekben a műszaki leírásban szereplő tervezői nyilatkozatban tesz 
kijelentéseket a saját tervezési munkájára vonatkozó felelősséggel 
kapcsolatosan. 
 
Ajánlatkérő a hivatkozott szövegrészt nem törli. 
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50. Szerződés tervezetben az alábbi szerepel: 
„2.5. Felek a jelen szerződés fogalomrendszerében pótmunka és 
többletmunka alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:244. § -ban foglalt definíciókat fogadják el és 
alkalmazzák. 
Többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási 
szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál 
figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a 
mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 
történhet meg.” 
Kérjük megerősíteni, hogy a kiviteli tervdokumentáció szerinti 
kivitelezés esetén Vállalkozó (Ajánlatadó) szerződésszerűen teljesít, 
mert a dokumentáció megfelel a rendeltetésszerű használatra 
vonatkozó követelményeknek, Ajánlatkérő által kért műszaki 
tartalomnak. 

A szerződésnek részét képezi a nyertes ajánlattevő ajánlata. 
Az ajánlattevőknek ajánlatukban külön - a dokumentáció 28. sz. 
melléklete szerint - nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy  
• „a jelen közbeszerzési eljárás során a teljes műszaki 
dokumentációt, annak különösen a kiviteli terveket, műszaki leírást, 
vízjogi engedélyeket, tervlapokat és talajmechanikai dokumentumokat 
teljes terjedelmében megismertük és azokat fenntartás nélkül elfogadjuk. 
• az ajánlatot az előző pontra tekintettel állítottuk össze.” 
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő az ajánlata összeállítása során a teljes 
műszaki dokumentáció megismeréséről és fenntartás nélküli elfogadásáról 
az ajánlat részét képező 28. számú melléklet szerint nyilatkozatot tesz. 
A tervező egyebekben a műszaki leírásban szereplő tervezői 
nyilatkozatban tesz kijelentéseket a saját tervezési munkájára vonatkozó 
felelősséggel kapcsolatosan. 
 
Ajánlatkérő nem törli a hivatkozott szövegrészt. 

51. Szerződés tervezetben az alábbi szerepel: 
„2.5. Felek a jelen szerződés fogalomrendszerében pótmunka és 
többletmunka alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:244. § -ban foglalt definíciókat fogadják el és 
alkalmazzák. 
Többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni …… 
Pótmunka: A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, 
különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha 
annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé” 
Kérjük meghatározni, hogy pótmunka megrendelésre Megrendelő 
részéről ki jogosult, mert pótmunka megrendelése egyben a 
szerződés módosítását is jelenti, műszaki tartalom, ár, pénzügyi 
ütemezés és adott esetben határidő vonatkozásában.  

A pótmunka elrendelésére - a megrendelő egyetértésével - a műszaki 
ellenőr, az ezzel kapcsolatos szerződés-módosításra pedig a vállalkozási 
szerződést kötő felek jogosultak a Kbt. előírásainak megfelelően.. 
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53. Épületautomatika  
Épületautomatikára vonatkozóan nem találtunk költségvetési kiírást, 
melyben a kábelezések, tartószerkezetek, kapcsolószekrények, automatika 
készülékek, épületfelügyeleti rendszer kiírásai szerepelnek. Kérjük 
szíveskedjenek megküldeni részünkre, vagy tájékoztatásukat arra 
vonatkozóan, hogy ennek összegét hol szerepeltessük. 

Az épületgépészeti automatika költségeit az épületgépészeti tervdokumentáció 
költségvetései tartalmazzák, oda kell beépíteni. 

54. Költségvetések  
A költségvetési kiírásban a felvonulási létesítmények kiírása hiányos. Az 
építési víz és áramvételezési lecsatlakozáson kívül, csak a munkaterület 
lehatárolása, és mobil WC  található meg benne. Iroda, raktárkonténer 
telepítése, daruzási munkák, víz és áramfogyasztási díj megfizetése, 
ideiglenes út kiépítése, meglévő burkolatok és épületek megóvására tett 
intézkedések, táblázások, behajtási engedélyek, annak költségei, közterület 
használati díja, munkaterület napi szintű takarítása, megfigyelő kamerák 
telepítése, kitűzési munkák, stb. nem található meg a kiírásban. Ezeknek 
költségét hol szerepeltessük? 

Iroda - és raktárkonténert kivitelező saját belátása szerint szerepeltesse a 
költségvetésben, daruzási költséget azon tételnél kell gépköltségként szerepeltetni, 
ahol felmerül. Ideiglenes út költségét saját belátása szerint szerepeltesse, ha 
szükségesnek tartja. Építés alatti táblázások a közlekedései fejezetben 
szerepelnek, behajtási engedélyre nincs szükség, közterületet nem kell igénybe 
venni, a munkaterület napi szintű takarítása a munkaidő normákban szerepel 
(durva takarítás). Megfigyelő kamerát szükség szerint telepítsenek. 

55. Költségvetések  
A dokumentáció mellé csatolt eszközlistában nincsenek az eszközök 
meghatározva. Erre vonatkozóan utalást sem találtunk. Kérjük ennek 
pontosítását szíveskedjenek megküldeni részünkre. Az eszközlistát 
szükséges árazni? Csak listát találtunk erre vonatkozóan, költségvetés kiírást 
nem. Az összesítőn az épületfelszerelés, berendezés sor alatt kell 
szerepeltetni? 

Igen. 

56. Költségvetések  
Gazdasági felvonóra vonatkozóan nem találtunk öltségvetési kiírást. Krjük 
szíves tájékoztatásukat erre vonatkozóan, hol szerepeltessük? 

Költségvetésben szerepel. 

52. A közbeszerzési dokumentáció 6. pontjában az alábbi szerepel: 
„A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény igazolása 
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.” 
Kérjük megerősíteni, hogy a kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratot, azaz előszerződést megfelelő eredeti példányban, két tanú 
által aláírt formában az ajánlatba csatolni. 

Ajánlatkérő megerősíti.  
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57. Költségvetések  
A költségvetés kiírásból hiányzó tételeket fedeztünk fel (fürdőszobai csempe 
burkolatok, hőhídmegszakító elemek, stb.) Ezeknek, valamint a terveken 
szereplő, de költségvetés kiírásban nem szereplő tételek költségét (hiányzó 
tételek, észrevételek) hol szerepeltessük? 

Költségvetésben szerepel. 

58. Költségvetések  
A belsőépítészet mappában található BT-lista, valamint a külön 
berendezésekre bontott fülek, ismétlődő tételeket tartalmaznak. A BT-lista 
fül nem hivatkozik a többi fülre. Melyik árazandó a duplikáció elkerülése 
érdekében? 

1 szer kell beárazni. 

59. Költségvetések  
Amennyiben a költségvetésben hivatkozási, összesítési hibát talál 
ajánlattevő, abban az esetben javíthatja ezeket, vagy megküldik részünkre a 
javított költségvetési kiírást? 

Ajánlatkérő a javított költségvetést a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

60. Költségvetések  
A költségvetés több sorában "0" mennyiségű tételeket találtunk. Ezek 
egységárát szerepeltetni kell, vagy érintetlenül kell hagyni? 

Ajánlatkérő a javított költségvetést a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

61. Költségvetések  
Az MK-lista nevű excel file árazandó? Találtunk erre vonatkozóan anyag és 
díj oszlopot, azonban több tételnél mennyiség helyett csak utalást tüntettek 
fel arra, hogy "Mennyiség, pontos típus kiírás  elektromos tervek alapján". 
Ezeket a tételeket az elektromos költségvetésben nem találtuk. Kérjük 
tájékoztatásukat erre vonatkozóan. 

Költségvetésben szerepel. 

62. Költségvetések  
A bontandó épület előtt falazott kerítés található a helyszínen. Ennek a 
bontását nem találtuk a költségvetési kiírásban. Ennek ajánlatát, valamint a 
többi hiányzó tétel ajánlatát hol szerepeltessük? 

Költségvetésben szerepel 

63. 

Költségvetések  
Kérjük a fentiek figyelembevételére vonatkozóan az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítását, valamint a hiányzó dokumentumok és javított 
költségvetési kiírások megküldését. 

Ajánlatkérő a javított költségvetést a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 
A megalapozott ajánlatok előkészítése érdekében Ajánlatkérő további határidőt 
biztosít az ajánlattevő számára azzal, hogy az eljárást megindító felhívás 
módosításában az ajánlattételi határidőt további 10 nappal, 2017. április 6. napja 
11:00 órára módosította. 
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64. Költségvetések 
 A közmű, út költségvetés nem tartalmazza a meglévő vízóra akna komplett 
bontását, meglévő vezeték szanálását a gerincvezetékről. Ajánlatadó 
feladata-e a meglévő vízbekötés megszüntetése? 

Ajánlatadó feladata a meglévő vízbekötés szanálása, a bontást és szanálást a 
mellékelt kiegészített költségvetésben szerepeltettük. 

65. Költségvetések 
 Az "R1-Részletes" útépítés helyszínrajz 6 db rácsos fedlapú aknát jelöl az 
útban. A költségvetés 3 db Bárczy olajleválasztót tartalmaz. Nem szükséges-
e az összes rácsos, víznyelős aknába Bárcy olajleválasztót építeni? 

Nem szükséges. 

66. Külső gázvezeték  
A külső gázvezeték építési munkálatok érintenek-e a beruházástól eltérő 
helyrajzi számú ingatlanokat? Ha igen kell-e szolgalmi jogos eljárást 
lefolytatni, és ez ajánlatadó költsége-e? 

Nem. 

67. Közmű, út  
Az "R1-Részletes" útépítés helyszínrajzon jelölve van egy vápa, a rácsos 
fedlapú aknák viszont nem ebben a mélypontban vannak betervezve. Milyen 
módon lesz a vápából a csapadékvíz kivezetve? 

Amennyiben a parkolók, és a parkolókat megközelítő szervizút közötti 
mélyvonalra gondoltak, annak a csapadékvize, a mellette lévő, víznyelőráccsal 
ellátott aknákba kerül. 

68. Közmű, út  
Az "RSz1-Részletes" szennyvíz elveztési helyszínrajzon található szennyvíz 
kiállások több helyen is a tervezett gerincre vannak kötve. Ezek a 
kivezetések nem tartalmaznak tisztító nyílást. Kell-e költségelnünk műanyag 
tisztító akna építését fedlappal ezeken a szennyvíz csatorna szakaszokon? 

Nem szükséges. 

69. Közmű, út  
Az "RSz-1 Részletes" szennyvíz elveztési helyszínrajz É-i részén található 
egy 3,0 m hosszú bekötés, a tervezett SZ 1/2 aknára? Mi a szerepe ennek a 
bekötésnek? Szükséges-e megépíteni? 

Ez a bekötés, a szomszéd ingatlan meglévő bekötésének helyén épül, szükséges 
megépíteni. 

70. Közmű, út  
Az "SZH-1 hossz-szelvény" rajzon az M és SZ1/1 aknák között a meglévő 
gázvezeték és a tervezett szennyvíz vezeték azonos magasságban keresztezi 
egymást. Szükséges-e a gázvezeték kiváltása? 

Nem szükséges kiváltás. 

71. Közmű, út  
Az "RSz-1 Részletes" szennyvíz elvezetési helyszínrajzon szereplő 
szennyvíz kivezetéseket lehet-e a meglévő SZM1/2 és SZM1/3 aknákra 
kötni? A meglévő szennvíz vezeték bizonytalan típusa és minősége miatt, 
valamint a tisztíthatóság érdekében indokoltabb az aknára kötés. 

Lehet kötni. 

72. Szerződés  
A szerződés 1.4. pontja szerint a Vállalkozó ajánlata részeként nyújtja be a 
műszaki ütemtervet. Milyen formában, tartalommal és bontásban szükséges 

A pénzügyi-műszaki ütemtervet sávos diagramként kell elkészíteni, az egyes 
szakágak munkanemenkénti tevékenységeit és eseményeit soronként feltüntetve, a 
sorokban a tevékenységek események tervezett kezdését és befejezését legalább 
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azt csatolnunk? heti bontásban ábrázolva. Az ütemtervnek tartalmaznia kell a teljesítések 
százalékos mértékével együtt a szakasz-számlák valamint a végszámla összegét és 
azok benyújtásának tervezett időpontját is. 

73. 

Szerződés  
A szerződés 5.1.5. pontja szövegének megfogalmazása nem teljesen 
egyértelmű, így azt javasoljuk pontosítani. 

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződés adott pontját. 
A módosított szerződéstervezet Ajánlatkérő a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu 
oldalón elérhetővé teszi a módosított dokumentumok között.  
 
5.1.5. Amennyiben a biztosíték nyújtására bank vagy biztosító által vállalt 
garancia formájában kerül sor, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként 
megjelölő, feltétel nélkül és visszavonhatatlan garanciavállaló nyilatkozat alapján 
a bank/biztosító köteles rendelkezésre bocsátani a meghatározott összeget, 
minden további feltétel nélkül a Megrendelő részére – annak első felszólítására –
tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank/biztosító bármely további feltételére, 
ellenvéleményére; amennyiben a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a 
Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó 
kötelezettségét nem teljesítette és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét 
érvényesíteni kívánja. 

74. Szerződés  
A szerződés 5.3.6.1. pontjában a következő szerepel: „A biztosítékot az 
előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, olyan 
módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek ettől az 
időponttól kezdődően előlegszámla teljes összegének beszámításáig 
biztosított legyen." 
Tekintettel arra, hogy előlegszámlát csak az előleg kifizetését követően lehet 
kiállítani, jól gondoljuk, hogy előlegszámla alatt valójában előlegbekérőt 
kell érteni? Ha igen, javasoljuk a szövegezést ennek megfelelően 
módosítani. 

Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja a hivatkozott szerződéses pontot. 
A módosított szerződéstervezet elérhető a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a 
módosított közbeszerzési dokumentumok részeként. 
 
„A biztosítékot legkésőbb az előlegszámlára vonatkozó előlegbekérő 
benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a 
fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek ettől az időponttól kezdődően 
előlegszámla teljes összegének beszámításáig biztosított legyen." 

75. Szerződés  
A szerződés 6.2. pontjában a következő szerepel: „Vállalkozó a kivitelezés 
előre haladásának megfelelően az előlegszámlán kívül, 4 db részszámlát és 1 
db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi 
fok teljesítésekor) fogad be."  
Tekintettel arra, hogy a számlákat Vállalkozó állítja ki és Megrendelő 
fogadja be, jól gondoljuk, hogy ebben az esetben Vállalkozó helyett 
Megrendelőről lenne szó? Ha igen, javasoljuk a szövegezést ennek 
megfelelően módosítani.  

Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja a hivatkozott szerződéses pontot. 
A módosított szerződéstervezet elérhető a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a 
módosított közbeszerzési dokumentumok részeként. 
 
„Vállalkozó a kivitelezés és a kapcsolódó eszközbeszerzés teljesítésének
előrehaladásának megfelelően az előlegszámlán kívül, 5 db részszámlát és 
1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi 
fok teljesítésekor) állíthat ki.  
A részszámlák a műszaki készültségi foknak megfelelően 20%, 40%, 60%-
os, 80%-os, és 90%-os a műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi 
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fok teljesítésekor nyújthatók be a mindenkori hatályos jogszabályoknak 
megfelelően.  
Megrendelő legfeljebb 100 millió forint előleg igénybevételének 
lehetőségét biztosítja. 
Az ajánlattevő a végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárását követően jogosult, sikeres műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be.  

 
A részszámlák benyújtásának szükséges feltétele a műszaki ellenőr általi 
ellenjegyzése is.” 
 

76. Szerződés 
A szerződéstervezet 5.3.2 pontjában a napi kötbér mértéke 0,3% (nem 
kipontozott rész). A kötbér mértéke ebben a közbeszerzési eljárásban viszont 
értékelési részszempont (min 0,05% - max 0,11%). Jól gondoljuk, hogy a 
nyertes ajánlattevő által megajánlott kötbér mértéke kerül alkalmazásra a 
végleges szerződésben? 

A kötbér mértéke ajánlattevői megajánlástól függ, az eljárást megindító 
felhívásban előírt keretek között; így a nyertes ajánlattevő által megajánlott kötbér 
mértéke kerül alkalmazásra a végleges szerződésben. 
 
A felhívás előírásait kell figyelembe venni; Ajánlatkérő a szerződéstervezetet 
javítja, és azt a módosított dokumentáció részeként elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

77. A kiegészítő tájékoztatás kéréseinkre még nem érkeztek válaszok, valamint 
a teljes ajánlathoz szükséges statika árazatlan költségvetés még hiányzik 
(amely a hatályos jogszabály szerint a kiviteli tervdokumentáció része), ezért 
kérjük, hogy az ajánlattételi határidőt lehetőség szerint jelentős mértékben 
szíveskedjenek meghosszabbítani a megfelelő ajánlattétel érdekében. 

A megalapozott ajánlatok előkészítése érdekében Ajánlatkérő további határidőt 
biztosít az ajánlattevő számára azzal, hogy az eljárást megindító felhívás 
módosításában az ajánlattételi határidőt további 10 nappal, 2017. április 6. napja 
11:00 órára módosította. 
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78. Jól értelmezzük, hogy az Eljárást megindító felhívás III.1.3) M/3. pontja 
szerinti szakemberek esetén, amennyiben rendelkeznek az előírt 
jogosultsággal, akkor az önéletrajzban nem kell év/hónap/nap pontossággal 
megadni a szakmai tapasztalat időtartamát, tekintettel arra, hogy a 
jogosultság megléte már igazolja, hogy az adott szakember rendelkezik a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal? 
 

Igen, ebben az esetben elegendő a jogosultság meglétének igazolása. a szakmai 
kamarai szám / Nyilvántartási szám és az ennek ellenőrzéséhez szükséges 
internetes elérhetőségi útvonal megjelölésével. 

79. Véleményünk szerint a függönyfalak osztófödém előtti homlokzati 
tűzterjedési gát kialakítása nem megfelelő. (sem a függönyfal, sem az 
alkalmazott parapet üveg nem tűzgátló, illetve nem rendelkezik TMI 
minősítéssel.) Véleményünk szerint a függönyfal mögött önálló 
szerkezetként, tűzgátló gipszkarton parapetfal kialakítása szükséges. Várjuk 
megoldásukat a felvetett problémára, valamint a kiegészítő költségvetési 
tételek megküldését. 

Terv szerinti megoldás megfelelő, tűzvédelmi tervező által készített szakági 
dokumentáció alapján kapott építési engedélyt a Katasztrófavédelem hozzájáruló 
nyilatkozatával. 

80. Külső gáz szerelés esetében rendelkeznek-e már pecsétes, engedélyes 
gáztervekkel? Ugyanis, jelenleg a Pangea építési területén áthaladó 
középnyomású gázvezeték bontása addig nem lehetséges, míg a tervezett 
középnyomású gázvezeték kiépítésre nem kerül. Ugyanis a szomszédos 
épületek gázzal való ellátását csak így lehet használatra rövid időn belül 
biztosítani, amennyiben erre igény van. Ha igen, abban az esetben a 
kivitelezés elején lenne érdemes ezt elvégezni, ehhez szükség van a pecsétes 
engedélyes gáztervekre. 

Gáz engedély megkérése folyamatban, terveket kell árazni. 

81. 
Elektromos  
Az épületvillamosság költségvetésének 49., 50., 51. soron szereplő 
belsőépítészeti kialakítású lámpák típusa nincs megadva. Kérjük a pontos 
típus megadását, vagy szíveskedjenek összegszerűen megadni, milyen 
nagyságrenddel kalkuláltak. 

A villamos költségvetés 49-50-51 számú sorában szereplő belső építészeti 
kialakítású lámpák terveit a belső építész dokumentáció tartalmazza. A várható 
költségek pedig az alábbiak: 
A költségvetés 49. számú tételében szereplő ágylámpa várhatóan  62.100.- Ft. 
Az 50-es számú tételben szereplő asztali lámpa várhatóan 28.520.- Ft. 
Az 51. számú tételben szereplő előszobai rejtett lámpatest várhatóan 13.200.- Ft. 

82. 
Elektromos  
Az épületvillamosság költségvetésének 65-69. soron szereplő 
álmennyezetbe süllyeszthető LED lámpák típusa nincs megadva. Kérjük a 
pontos típus megadását, vagy szíveskedjenek összegszerűen megadni, 
milyen nagyságrenddel kalkuláltak. 

A költségvetés 65-69 számú tételeiben szereplő lámpatestek típusai az alábbiak: 
A költségvetés 65-ös számú tétel: álmennyezetbe süllyeszthető IP 54 védettségű 
lámpatest típusa FOSNOVA  ANTARES LED 871 lm 12 W. 3000 K 38 fok fehér 
62.410 Ft  
A 66-os számú tétel: álmennyezetbe süllyeszthető IP 44 védettségű lámpatest 
típusa FOSNOVA VELVET 5 COB LED 3000 lm 32 W. 3000 K 90 fok fehér 
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16.510 Ft 
A 67-es számú tétel: mennyezeti IP 54 védettségű lámpatest típusa FOSNOVA 
TORTUGA LED 2200 lm 28 W. 3000 K fehér 42.412 Ft 
A 68-as számú tétel: álmennyezetbe süllyeszthető IP 20 védettségű lámpatest 
típusa FOSNOVA SPEAKER LED 1200 lm 14 W. 3000 K fehér 84.410 Ft 
A 69-es számú tétel: álmennyezetbe süllyeszthető IP 20 védettségű lámpatest 
típusa FOSNOVA SPEAKER LED 1900 lm 22 W. 3000 K fehér 84.415 Ft 

83. Elektromos  
Napelemes rendszer tervezése kinek a feladata? Erre vonatkozóan nem 
tartalmazott terveket a kiadott dokumentáció. 

A napelemes rendszerhez csatlakozás lett tervezve, a napelemes rendszer 
jóváhagyását és annak tervezését a napelemes rendszer kivitelezője készíti, a 
felszerelésre kerülő típusnak megfelelően, a villamos költségvetésben a javasolt 
típus ki lett írva. 

84. Elektromos  
Az épületvillamosság 124. sorában kiírt "Áramváltós fogyasztásmérő 
szekrény kialakításához" az áramszolgáltató által jóváhagyott terv 
szükséges. A tervezés és az áramszolgáltatói ügyintézést Ajánlatkérő 
biztosítja? 

A jóváhagyást a tervezők intézik, a dokumentációban szereplő terveket kell 
beárazni. 

85. Elektromos  
Az épületvillamosság 126. sorában kiírt "Fényerőszabályozó automatika 
szekrény"-nyel kapcsolatos feladatokat tervek hiányában jelenleg csak 
megbecsülni lehet. A terveket az Ajánlatkérő biztosítja? 

A költségvetés 126-os számú tételében szereplő fényerő szabályzó automatika 
típus szekrényt, az SLV-től kell megvásárolni, beüzemeltetni. 

86. 

Gyengeáram  
A gyengeáram és tűzjelző költségvetésben megadott díj összesen sorok nem 
számolnak a következő helyeken: Behatolásjelző rendszer 1.6; 
Videómegfigyelő rendszer-Kamerák 2.6; Audiovizuális rendszerek 1.5; 
Tűzjelző rendszer 11.7 illetve 11.12. sor 

Költségvetés javítva. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított 
közbeszerzési dokumentumok részeként. 

87. Költségvetések  
A "Pangea BT lista" költségvetés főösszesítője "#HIV!" értéket mutat. 2 db 
hivatkozott fül  hiányzik a költségvetésből. Ugyanezen költségvetésben a 
különböző füleken lévő költségvetések nem összesítik a fül tartalmát. Ezeket 
javíthatja ajánlattevő, vagy megküldik részünkre a javított költségvetést? Jól 
gondoljuk, hogy a főösszesítő Belsőépítészet sorához kell hivatkozni a BT 
lista költségvetést? 

A főösszesítő tartalmazza a BT sort. 

88. Költségvetések  
Jól értelmezzük, hogy az "MK lista" költségvetést az "Épületfelszerelés, 

Nem, az MK listát a főösszesítő MK lista sorában kell szerepeltetni. 
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berendezés" sorba kell hivatkozni? 

89. Költségvetések  
Az előzőekben említett épületautomatika költségvetés hiányzik, ennek a 
főösszesítőn sem találtunk összesítő sort. Hová hivatkozhatjuk ennek 
költségét? 

Az épületgépészeti automatika költségeit az épületgépészeti tervdokumentáció 
költségvetései tartalmazzák, oda kell beépíteni. 

90 Költségvetések  
Nincs képletezve a "Fogyóeszközök listája", ennek árazása hogy történjen? 
A Főösszesítőben hol szerepeljen a költsége? 

A fogyóeszköz listát kell költségelni és a főösszesítő Épületfelszerelés, 
berendezés sorában kell szerepeltetni. 

97. A „Gáz külső közmű” árazatlan költségvetésében 8 m gázvezeték bontása 
szerepel, a bontási helyszínrajz 142,1 m vezeték bontására van szükség. 
Kérjük a költségvetés módosítását a megfelelő mennyiségre 

A 142,1 m vezetékszakasz felhagyásra kerül  - nem kell kibontani a földből, de a 
bontott végpontokat cementhabarccsal le kell zárni ! 

98. Az „Életfa” és a hozzá illeszkedő domborművekkel kapcsolatban az lenne a 
kérdésünk, hogy az ehhez csatolt költségvetési kiírás magában foglalja-e a 

Igen, magában foglalja.  
 

91. A rendelkezésre álló tervdokumentációból hiányzik a 
szerkezet/tartószerkezetre vonatkozó költségvetés. Kérjük a nevezett 
dokumentum megküldését az ajánlattevők részére szerkeszthető „xls” 
formátumban. 

Költségvetés tartalmazza 

92. A környezetrendezés/kertépítés költségvetése csak „doc” illetve „pdf” 
formátumban került csatolásra a dokumentációhoz. Kérjük a vonatkozó 
költségvetés megküldését az ajánlattevők részére „xls” formátumban. 

Költségvetés tartalmazza 

93. Kérdésünk a felvonókra/liftekre vonatkozóan: 
-a költségvetésekben ilyen tételt nem találtunk, jól értelmezzük, hogy 
ezeknek a tételeknek a költségét csak a főösszesítőben kell szerepeltetni? 

Igen. 

94. A lobby térben elhelyezésre kerül 2 db akvárium. Erre vonatkozóan 
költségvetési tételt nem találtunk. Amennyiben az ajánlatnak tartalmazni 
kell a fenti tételeket kérjük szerepeltetni a költségvetésben. 

Az építész műszaki leírás szerinti paraméterekkel kell az akváriumot költségelni. 
Költségvetési kiírásban szerepel 

95. A költségvetés szerint 100 m kerítésbontás van előirányozva, azonban a 
bontási helyszínrajz szerint bontani szükséges összesen 255,03 m kerítést. 
Kérjük a költségvetési tétel módosítását a helyes mennyiségre. 

Javítva. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított 
közbeszerzési dokumentumok részeként. 

96. 6. Bontási helyszínrajz szerint összesen 864 m2 burkolatot kell 
elbontani. A költségvetésekben erre a munkanemre vonatkozóan nincs 
költségvetési tétel, kérjük szerepeltetni. 

Közmű és útépítési dokumentációban költségelve, javított költségvetés 
mellékelve. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított 
közbeszerzési dokumentumok részeként. 
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domborműveket is vagy csak az „Életfára vonatkozik”. Amennyiben nem 
kérjük a költségvetést kiegészíteni. Valamint kérnénk megadni a 
látványelemek tervezőjét további egyeztetés céljából a feladat speciális 
jellege miatt (a terveken nincs megjelölve). 

A tervezésben részt vevő szobrász elérhetősége: 
Varga Balázs Szobrász- grafikus +36-70-522-39-30 
Kivitelezés: Metamor Natural Kft.  Vexler György: 20/211-3409 

99. Kérjük megerősítésüket, hogy a fogyóeszközökre vonatkozó költségvetés is 
része az ajánlattételnek. Amennyiben igen kérjük szerepeltetni a 
főösszesítőben. 

Igen. Főösszesítőben szerepeltetve. 

100 A környezetrendezés költségvetéshez kapcsolódóan a játszótéri eszközökhöz 
kérjük megadni a gyártót vagy a pontos típust. 

A rönkbútor készítő cég: NAPKER KFT. 

101 Épületgépészetre vonatkozó kérdés: 
- A kapu légfüggöny a költségvetésből kimaradt (AIRVENT COR-
FTW-1500 típus), kérjük a nevezett tétel szerepeltetését a költségvetésben. 

Költségvetés mellékelve. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

102 Az út és közmű tervdokumentáció műszaki leírásában („Kiviteli Műszaki 
Leírás.pdf”) az alábbi szöveg olvasható: „A tervezett létesítmények 
érintenek ivóvíz vezetéket, gázvezetéket, gőzvezetéket, csapadékvíz 
csatornát, telefon légvezetéket és kábelt, elektromos légvezetéket és 
földkábelt, valamint több magántulajdonú vezetékeket. Az üzemeltetőkkel és 
a magántulajdonú vezetékek tulajdonosaival való egyeztetés folyamatban 
van. A kivitelezés megkezdése előtt, a magántulajdonú vezetékeket ki kell 
váltani, illetve át kell helyezni. Az érintett közművek védelmével és egyéb 
kérdésekkel kapcsolatosan az egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltak az 
irányadók.” Ezen leírás alapján csak a magántulajdonban lévő közművek 
kiváltása lesz elvégezve a kivitelezés elkezdése előtt. A többi fent nevezett 
közműkiváltással kapcsolatban az árazatlan költségvetésekben nem 
találtunk ide vonatkozó tételeket. Amennyiben ezen munkálatok elvégzése 
része az ajánlattételnek kérjük megküldeni részünkre a vonatkozó 
költségvetéseket, egyeztetési jegyzőkönyveket valamint a szükséges terveket. 

Nincs külső közmű kiváltás, nem kell költségelni. 

103 Az Eljárást megindító felhívás III.2.2) pontja nem tartalmazza a 322/2015. 
(X.30.) Kr. 32/A. § szerinti hivatkozást. Jól értelmezzük, hogy amennyiben 
ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, akkor a kifizetés a 
322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. § szerint történik? 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban módosította a jogszabályra való 
hivatkozást, kiegészítve a Kr. 32/A.§-val is. 

 Statikai kérdések:  
104 Ezúton szeretnénk kérni a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a kivitelezési 

munkához tartozó statikai költségvetési kiírást részünkre legyenek szívesek 
átadni. 

Költségvetés megküldve. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 
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105 A kiadott dokumentációban (tartószerkezeti műszaki leírás) szereplő, 
Schöck Isokorb hőhídmegszakító elemek pontos típusa nincs megadva, 
illetve a terveken sem található. Ezúton szeretnénk kérni a pontos típus 
megadását. Amennyiben a típus nem áll rendelkezésre, akkor az erkély-fal 
kapcsolatoknál lévő igénybevételeket legyenek szívesek megadni részünkre. 

Tartószerkezeti költségvetésben javítva 

106 A statikai tervdokumentáció nem tartalmazza a K18 és K19 jelű nyílászárók 
acél tartószerkezetére vonatkozó terveket és súlyelemzéseket. Kérjük, a 
hiányzó dokumentációkat részünkre legyenek szívesek biztosítani. 

A SCHUCO AWS 50+ üvegtető gyártója, méretezi és kivitelezi a 
tartószerkezetet 

107 A rendelkezésre álló dokumentáció alapján jól értelmezzük-e, hogy 
valamennyi acél tartószerkezet 45 perces tűzálló festékkel kell bevonni? 
Amennyiben igen, akkor kérjük megadni, hogy ezen bevonat költségét hol 
szerepeltessük? Amennyiben nem, úgy kérjük részletesen megadni, hogy a 
különböző szerkezeteket hány perces tűzálló festékkel kell bevonni, illetve 
ezek költségét hol kell szerepeltetnünk? 

Nem szükséges a tűzgátló festés az acél szerkezeten. 

108 A kiadott költségvetési kiírások a következő, a földmunkához kapcsolódó 
munkarészeket nem tartalmazzák: meglévő épületek bontási munkái után 
földfeltöltés, kivágott fák gyökérzetének eltávolítása utáni földfeltöltés, 
cölöpalapozási munkákhoz kapcsolódó lavírsík kialakítása (földkiemelés), 
alapozási munkák után földvisszatöltés tömörítéssel, a felesleges föld 
rakodása és elszállítása. Kérjük, a pontosított költségvetési kiírást 
részünkre legyenek szívesek átadni. 

Építész és tartószerkezeti költségvetésben részletezve. 

109 A tartószerkezeti műszaki leírás 2.23 pontjában szerepel, hogy „Az 
állmennyezet nélküli födémszakaszok speciális alsó zsaluzatot kapnak, a 
külső acél oszlopok beton díszítő burkolatával megegyező felületi 
megjelenést biztosítva a lemezek alsó felületének…”. Kérjük megadni, hogy 
ezen műszaki megoldás elkészítése hogyan történjen? Továbbá a 
költségvetési kiírásban hol szerepeltessük? 

Látszóbeton vasbeton födém: Giacotti, 2/187 Abruzzo fa kéreg mintázatú 
szilikon zsalu héj alkalmazásával, beton lazúr felületkezeléssel. Vasbeton födém 
készítésénél szerepeltetve, tartószerkezeti költségvetésben megadva. 

 Magasépítés kérdések:  
110 A „Mobil kereskedelmi forgalomban kapható tételek listája”-ban az MK-

A6.1 tétel utáni tételek egy részének műszaki tartalma nincs meghatározva. 
Kérjük, Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy legyenek szívesek meghatározni ezen 
műszaki tartalmat, mert így nem lehet ezeket egyenlő eséllyel beárazni. 
Valamint a több tétel mennyiség nélkül szerepel. Kérjük, ezen 
mennyiségeket szíveskedjenek megadni. 

Minden tételhez tartalmaz mennyiséget, ami a belsőépítészethez tartozik.(mobil 
bútorok, függönyök) Szaniterek illetve lámpa mennyiségeket a megfelelő szakág 
írta ki. (gépész elektromos) 

111 Kérdésünk az, hogy a „Mobil kereskedelmi forgalomban kapható tételek 
listája” költségvetést a főösszesítőben hol kell szerepeltetni? 

A főösszesítő 20. során szerepel. 

112 Az építész költségvetés földmunka fülének 8. tétele 0 mennyiséggel Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 
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szerepel. Kérjük, a helyes mennyiséget szíveskedjenek megadni. 
113 Az építész költségvetés helyszíni beton és vasbeton munka 2. tétele 0 

mennyiséggel szerepel. Kérjük, a helyes mennyiséget szíveskedjenek 
megadni. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

114 Az építész költségvetés üvegezés munkanem 1. és 2. tétele m2 egységgel 
szerepel, nem pedig db mennyiségi egységgel. Kérjük, a helyes egységet 
megadni. Ugyanennél a tételnél nincs megadva, hogy milyen 
üvegminőséggel kell számolni. Kérdésünk az, hogy 8 mm-es megfelelő 
lesz-e? Amennyiben nem, kérjük, Tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg, hogy 
milyen üvegminőséggel kell számolni. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

115 Véleményünk szerint az üveg zuhanyfalak kimaradtak a költségvetésből. 
Kérdésünk az, hogy ezek költségeit hol szerepeltessük? 

Költségvetésben pótolva. 

116 Kérdésünk az, hogy a tervezői művezetés díját kell-e szerepeltetni a 
költségvetésben? 

Igen, az építész költségvetés költségtérítés fül 1. tételében szerepel. 

117 15. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg csomóponti kialakítást a 
P14-es rétegrendre vonatkozóan, hogy milyen módon legyenek a rögzítések 
megoldva. További kérdésünk, hogy a széleken az előtetők hogyan 
legyenek lezárva? 

Az acél szerkezethez fa párnafákkal lehet rögzíteni a burkolatot. A szélek 
lezárása a fedés anyagával azonos fémlemez fedéssel kell kialakítani. 
Költségvetés tartalmazza. 

118 16. Építész költségvetésben fa tetőszerkezet tétel szerepel 625,1 m2-el. 
Jól értelmezzük-e, hogy a tetőszerkezetek acélból készülnek és ez a tétel 
tévesen szerepel a költségvetésben? 

A szerkezet acél az aljzat és burkolatok faanyagúak. 

119 17. A Látványelemek között, valamint az alaprajzon szerepel két 
akvárium. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a műszaki tartalmát 
szíveskedjenek meghatározni, valamint a tervet megküldeni részünkre.  
 

Műszaki tartalom az építész műszaki leírásban került meghatározásra. 1 db 
akváriumot kell költségelni. Építész költségvetés tartalmazza. 

120 18.  Kérdésünk az, hogy az Információs rendszer, homlokzati felirat 
költségeit hol szerepeltessük? Továbbá kérjük, hogy a műszaki tartalmát 
legyenek szívesek megadni. 

Építész tervek és költségvetés tartalmazza. 

121 A szárazépítés alábbi tételei 0 mennyiséggel szerepelnek 
34 39-002-

1.2.1.1-
0120065 

Részletrajz szerinti kialakításban 
parapetfalként 2 rtg. 20,0 mm vtg. 
Glasroc F (Ridurit) tűzgátló lap F 6.1 

0 

    

Építész költségvetésben szerepel. 
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35 39-002-
1.2.1.1-
0120065 

Homlokzati üvegfalak belső 
burkolataként, a szint belmagasságában, 
2rtg. 20,0 mm vtg. Glasroc F (Ridurit) 
tűzgátló lap F 6.2 

0 m2 

Kérjük, a helyes mennyiséget szíveskedjenek megadni.  
122 Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt legyen szíves megadni a lift üvegfal 

dekorációjának műszaki tartalmát.  
25-30%-os felületen inda és levélmintás gravírozott mintázattal vagy dekor 
fóliával készül, építész költségvetés tartalmazza. 

123 Az építész költségvetés belső ajtók 11. tételéből a terveken 38 db szerepel, a 
költségvetésben és konszignációban 36 db. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőtől a 
mennyiség javítását a költségvetésben.  
 

38 db a helyes mennyiség 

124 22. Az építész terveken szerepel 2 db 35-ös jelű belső nyílászáró, 
viszont nincs róla konszignációs rajz és a költségvetésben sem szerepel. 
Kérjük ezen tétel pótlását. 

Konszignációs lap mellékelve, költségvetésben javítva 

125 23. Az építész terveken és konszignációban szerepel 1 db 16-os jelű 
belső nyílászáró, mely a költségvetésben nem szerepel. Kérjük ezen tétel 
pótlását. 

Költségvetés tartalmazza 

126 24. Az építész terveken és a konszignációban 1 db K10 jelű külső 
nyílászáró van, a költségvetésben pedig 2 db szerepel. Kérjük az 
ellentmondás feloldását. 

Költségvetés javítva 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

127 25. Az építész terveken és a konszignációban 4 db K16 jelű külső 
nyílászáró van, a költségvetésben pedig 2 db szerepel. Kérjük az 
ellentmondás feloldását. 

Költségvetés javítva, konszignációs lap mellékelve. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

128 26. A burkolás munkanem 24. tétele 59 m2 homlokzatburkolatot 
tartalmaz, a terven pedig 79 m2 szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását 
és a mennyiségek javítását. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

129 27. A szárazépítészet munkanem 37. tétele 6 db revíziós ajtót tartalmaz, 
a terven pedig 20 db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását és a 
mennyiségek javítását. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

130 28. A burkolás munkanem 29. tétele 0 m2 homlokzatburkolatot 
tartalmaz, a terven pedig 260 m2 szerepel. Kérjük az ellentmondás 
feloldását és a mennyiségek javítását. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

131 29. A lakatos munkanem 33. tétele 4 m kötélkorlátot tartalmaz, a terven 
pedig 20,64 m szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását és a 
mennyiségek javítását. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 
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132 30. Az építész költségvetésben PTH 38 falazatból 12,039 m2 szerepel, 
tervek szerint 31,07 m2 szükséges. Kérjük szíveskedjenek a mennyiséget 
módosítani. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

133 31. Az építész költségvetésben PTH 44 falazatból 531,8 m2 szerepel, 
tervek szerint 552 m2 szükséges. Kérjük szíveskedjenek a mennyiséget 
módosítani. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

134 32. Kérdésünk az, hogy az L30-as növényfuttató rendszert a homlokzati 
falra kell telepíteni? A Foyer térben az akvárium mellett is van 
növényfuttatás jelölve, mely a költségvetésben nem szerepel. Kérjük az 
ellentmondás feloldását. 

A homlokzatokon szerepel növényfuttatás, a belső térben nem kell költségelni. 

135 33. A költségvetésben szerepel hófogó, viszont a terven nem találjuk. 
Kérjük, adják meg hova kell elhelyezni. 

Nem kell hófogót költségelni. 

136 34. Az ácsmunka költségvetési tételei közül hiányzik a szellőző 
szőnyeg. Kérjük, legyenek szívesek pótolni. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

137 35. Az asztalos szerkezetek költségvetési kiírás BT-B-2.5 tétele 1 db 
tolófalat tartalmaz, viszont a terven 2 db szerepel. Kérjük, hogy a 
mennyiséget szíveskedjenek javítani. 

Költségvetésben javítva a mennyiség. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

138 36. Kérjük a dekor festés darabszámát, méreteit, minőségét megadni. 
További kérdésünk, hogy a költségeit hol szerepeltessük? 

Költségvetésben javítva a mennyiség.  
Minden szobába kerül 1db dekor festés, családi szobákba 2db, összesen 40 db 
dekor festés (befoglaló mérete 430x106 cm. Építésszel és belsőépítésszel 
leegyeztetett mintákkal. Folyosó falakon végig futó füvet ábrázoló minta kb. 150 
cm magasságban kb. 95 fm. 1 db világtérképet ábrázoló dekor festés (340x 138 
cm befoglaló méretű) recepciónál. 

139 37. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, legyenek szívesek a fogyóeszköz lista 
tételeit konkrétan meghatározni. 

Részletezett fogyóeszköz lista mellékelve. 
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési dokumentumok 
részeként. 

140 38. Az építész költségvetés szigetelés munkanemének alábbi tételeinél 
mennyiségi eltérést tapasztaltunk a költségvetés és a terv alapján számított 
értékek között: 
8., 11., 12., 14.,17. tételek költségvetés: 828,6 m2 terv: 1346 m2 
Kérjük, az ellentmondás feloldását. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

141 39. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a bontandó épületekről a bontási 
tervlapokat szíveskedjenek átadni. 

Mivel a bontandó épületek térfogata nem haladja meg az 500 m3-t, így nem 
lehet rá bontási engedélyt kérni. Ezért nincs bontási engedélyezési terv sem. 

142 40. A 42-061-51.1.2.1.2.1 jelű (6. sz. tétel) nagyformátumú szerelt 
greslap homlokzat burkolat a költségvetésben 1.492 m2 mennyiséggel 

Költségvetés javítva 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
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szerepel, a tervek szerinti mennyiség 1.262,62 m2. Kérjük a költségvetés 
javítását.  
 

elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

143 41. A 48-010-1.6.2.2-0092700 jelű (32. sz. tétel) homlokzati 
hőszigetelés a költségvetésben 64,55 m2-el szerepel, viszont véleményünk 
szerint 580 m2 szükséges a tervekről számolva. Kérjük a költségvetés 
javítását.   

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

144 42. Kérjük, legyenek szívesek megadni az F11 és F12-es rétegrendet, 
mely a terveken szerepel, viszont szövegesen nem. 

Műszaki leírásban pótolva 
Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg elérhetővé teszi 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési dokumentumok 
részeként. 

145 43. A költségvetésből hiányzik az erkélyek alsó felületének lazúros 
festése. Kérjük ezen tétel pótlását (151,36 m2). 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

146 44. A MOBIL KERESKEDELEMBEN KAPHATÓ TÉTELEK 
LISTÁJA (MK)-költségvetés alábbi tételei már a szakági költségvetésekben 
szerepelnek, tehát véleményünk szerint duplikáltan vannak benne. Kérjük 
megadni, hogy ezeket a tételek hol költségeljük és hol nem kell beárazni? 
MK-FÜ-2.1. tételtől a MK-VCS-7.4. tételig. (függönyök, sötétítők, 
szaniterek, csaptelepek, lámpatestek...)   

Függönyök és hozzátartozó karnisok Belsőépítészet, csaptelepek, szaniterek 
Gépészet, lámpák Elektromos szakágak költségvetésében szerepelnek. 

147 45. Véleményünk szerint a költségvetésből hiányzik az alábbi 
álmennyezet kompletten: 
-775 m2 OPTIMA Baffles Curves. 
Kérem, legyenek szívesek a költségvetést kiegészíteni e rendszernek az 
elemeivel. 

Költségvetés tartalmazza a helyes mennyiségeket. 

 MK listában  
148 Kérdésünk az, hogy az MK-FÜ-2.1,2,3,4,5,6, és 4.1. pontban szereplő textil 

rolók milyen típusúak és milyen méretűek? 
Javított költségvetésben a már megadott szélességi méretek mellé a lemaradt 
magassági méreteket pótoltuk. Típusa: JAB által forgalmazott blackout trevira 
lángmentes roló. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

149 MK-FÜ-2.7 pont mérete és az ehhez kapcsolódó 2.8. pont mérete nincs 
megadva. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a hiányzó adatokat 
szíveskedjenek megadni. 
 

Javított költségvetésben a már megadott szélességi méretek mellé a lemaradt 
magassági méreteket pótoltuk. Típusa: JAB által forgalmazott blackout trevira 
lángmentes roló. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 
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150 Kérjük továbbá, hogy adják meg a függöny típusát, valamint, hogy a 
bársony függöny egy vagy két db-ban lesz? 
 

Ez a tér három részre osztható így három darabból kellene elkészíteni. Típusa: 
JAB által forgalmazott trevira választandó színű akusztikus velúr bársony 
függöny. 

151 MK-FÜ-7.2 pontban 40 db sötétítő szerepel, de ez a fogyóeszköz kiírásban 
is benne van a fényáteresztő függönnyel együtt. Jól értelmezzük-e, hogy 
ezek a tételek kétszer szerepelnek? Amennyiben igen, kérjük, Tisztelt 
Ajánlatkérőt adja meg, hogy hol költségeljük. 
 

Belsőépítészeti költségvetésben kell árazni. 

152 Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az MK-FÜ-7.1 és 7.2 pont méreteit 
szíveskedjenek megadni. További kérdésünk az, hogy a karnisokat is itt 
kell-e költségelni? 
 

Belsőépítészeti költségvetésben kell árazni. 337 széles x 265 magas 
ablakméretre 50% redőzéssel Típusa: JAB által forgalmazott blackoutos trevira 
lángmentes választandó színű sötétítő és fényáteresztő függöny. 

153 A terven 90x200-as ágyak szerepelnek, viszont a költségvetési kiírásban 90 
x 180-as szerepel. Kérjük, az ellentmondás feloldását. 
 

Belsőépítészeti költségvetésben kell árazni. 90x200-as az ágyak helyes mérete. 

154 Az építész költségvetés fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése excel fül 8, 
9, 10. tétele a költségvetés szerint acéllemez borítású ajtólap, viszont a 
konszignációs tervben HPL borítású ajtólap szerepel. Kérjük, az 
ellentmondás feloldását. 

Költségvetésben javítva. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

155 Kérdésünk az, hogy a belső ajtók 15. konszignációs jelű tétele tűzgátló 
kivitelben kell-e, hogy készüljenek? Konszignáció kéri, viszont a 
költségvetési kiírásban nem szerepel. Kérjük, az ellentmondás feloldását. 

Konszignáció szerinti műszaki tartalmat kell költségelni. 

156 A belső ajtók 16. konszignációs jelű tétele nem szerepel a költségvetésben. 
Kérdésünk az, hogy ezek költségeit hol szerepeltessük? 

Költségvetésben szerepel. 

 Út kérdések  
157 A költségvetésben CKt-2 és Ckt-T2 útalap szerepel, a műszaki leírásban 

pedig Ckt-4. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőtől a beépítendő útalap pontos 
megnevezését és javítását a költségvetésben. 
 

A beépítendő útalap, a költségvetés kiírásban szereplő CKt-T2 

158 A kiszolgáló út és parkolóban lévő térkő burkolat alatt 2 cm ágyazó homok 
réteg van írva, a Műszaki leírásban, mely a költségvetésben nem szerepel. 
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőtől a beépítendő ágyazóréteg pontos 
megnevezését és mennyiségét, valamint a tétel javítását a költségvetésben. 

A térkő burkolatot homokba kell rakni, a térburkolás költségvetési tétel 
tartalmazza az ágyazó homok alkalmazását. 

159 A tervdokumentációban nem találhatók ivóvíz-, gáz-, csapadék, szennyvíz, 
távhőszolgáltatói elektromos és hírközlés-, közútkezelői nyilatkozatok. 
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen rendelkezésünkre 
bocsátani ezen nyilatkozatokat. 

Meglévő nyilatkozatot Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 
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160 R1 Részletes helyszínrajzon egy sorompó található, amit a költségvetésben, 
műszaki leírásokban, illetve egyéb terveken sem találtunk meg. Kérjük, 
nyilatkozzon a Tisztelt Ajánlatkérő szükséges-e megépíteni. 

Szükséges a sorompó, a mellékelt kiegészített költségvetés kiírásban szerepel. 

161 Előző kérdésünkhöz kapcsolódóan, amennyiben szükséges megépíteni, 
kérjük a pontos műszaki tartalmat szíveskedjenek megadni, illetve a 
költségvetést kiegészíteni ezzel a tétellel. 

Szükséges a sorompó, a mellékelt kiegészített költségvetés kiírásban szerepel. 

162 A megépítendő épület csatorna nyomvonala a terv szerint az útpályát 
keresztezi és a tópart melletti fasor mellett halad a Kemecsei út irányába. A 
helyszíni bejárások során megállapítottuk, hogy a fasor és a kiemelt szegély 
közé nem építhető meg a csővezeték. Kérdésünk az, hogy  az érintett 
szakaszon a fák kivágandók-e, vagy az útpálya felbontásával kell a 
csatornaszakaszt megépíteni? Mindkét esetben kérjük a költségvetésben is 
megjelentetni a szükséges tételeket. 

Nincs fakivágás semmiképpen, ha nem fér el a zöldsávban, burkolatbontást kell 
költségelni. Tárgyi csapadékcsatornát a mellékelt RCs-1 csapadékvíz elvezetési 
helyszínrajz alapján kell megépíteni. Az eredeti tervhez képest csak a 
nyomvonala változott, a műszaki tartalma (csőhossz, fektetési mélység, stb.) 
nem. Fakivágás, a csapadékcsatorna nyomvonalán nem szükséges, a szükséges 
burkolatbontás, a mellékelt költségvetés kiírásban szerepel. 

163 A Dzsungel Hotel mellett létesítendő új parkoló felfestése hiányzik a 
költségvetésből, így nem található pontos anyagjellemző, mennyiség. 
Továbbá a jelenlegi hotel parkolási igényeinek kiszolgálására szolgáló 
parkoló felfestése is felújításra szorul a helyszíni bejáráson tapasztaltak 
alapján. Amennyiben ezt a részt is újra kell festeni, szíveskedjenek a 
költségvetésben szerepeltetni. 

Az új parkolók festését kell árazni, javítjuk a költségvetésben. 

164 A tervezett új és meglévő parkoló közé kapu és kerítés van az R-2 Részletes 
helyszínrajzon tervezve. Ennek műszaki paraméterei sem a műszaki 
leírásban, sem a tervben, illetve a mennyisége, pedig a költségvetésben nem 
található. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt a hiányzó mennyiségeket, terveket 
pótolni szíveskedjen. 

A jelenlegi kerítésbe kaput kell beépíteni. 

165 A Költségvetésben „Útburkolat és makadámburkolat készítése” bontási 
mennységként 20 m3 van feltüntetve. Ha a bontási terven szereplő m2-es 
mennyiségeket összeadjuk és megszorozzuk átlagosan 18 cm-es 
pályavastagsággal, akkor a mi számításaink szerint 170 m3 a bontandó 
anyag mennyisége. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőtől a mennyiség 
felülvizsgálatát és a költségvetésben lévő érték helyesbítését. 

A helyes mennyiséget kell árazni. 

166 Az építendő közművezetékek útburkolatban (Blaha Lujza sétány, út, illetve 
térköves járda) történő vezetéshez szintén hiányzik a költségvetésből a 
szilárd burkolat, illetve az alatta lévő pályaszerkezeti rétegek bontása és 
annak helyreállítása. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőtől a költségvetési 
tételsorban történő szerepeltetését. 

Javított költségvetés mellékelve. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított közbeszerzési 
dokumentumok részeként. 

167 Költségvetési tételsorban kiemelt szegély készítése 110 m, a mi 
számításaink szerint 162,5 m. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőtől ennek 

A helyes mennyiséget kell árazni, amelyet a javított költségvetés tartalmaz. 
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felülvizsgálatát és a költségvetés szükség szerinti pontosítását. 
168 A terven nem szerepelnek a 0,4 KV-os elektromos vezetékek védelembe 

helyezése a kialakítandó útcsatlakozások alatt (R-1 rajz). Kérjük a Tisztelt 
Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy szükséges-e? Amennyiben igen, kérjük a 
tervek pótlását, illetve a munka elvégzéshez szükséges tételek 
költségvetésben történő szerepleltetését. 

Nem szükséges. 

169 A terven nem szerepelnek a meglévő hírközlési kábelek védelembe 
helyezése a kialakítandó útburkolat alatt (R-1 rajz). Kérjük a Tisztelt 
Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy szükséges-e? Amennyiben igen, kérjük a 
tervek pótlását, illetve a munka elvégzéshez szükséges tételek 
költségvetésben történő szerepleltetését. 

Nem szükséges, védőcsőben vannak. 

170 Mivel csapadékvíz csatorna építése szerepel a terven, szükséges-e vízjogi 
létesítési engedély? Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő állásfoglalását. 

Igen szükséges, beszerzése folyamatban van. 

171 A 201600091317 (ÉTDR azonosító) építési engedély 4. pontja a következőt 
tartalmazza: 
4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 
Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 
Osztály SZ-10/109/UO/00050-1/2017 számú, szakkérdésben adott 
nyilatkozata: 
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 
Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, 
Hősök tere 5. sz.) megkeresésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) beruházásában 
a Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, 15010/5 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 
„Pangea Ökocentrum” építéséhez a 

- Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. (Nyíregyháza, 
Szegfű u. 73/A. sz.) által 2016. október hóban készített 
közlekedési tervdokumentáció, valamint 

- NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 
Nonprofit Kft. 5-470/2016. számú közútkezelői 
hozzájárulása 

 alapján, a közlekedésbiztonsági szakkérdés vizsgálata 
tárgyában, az alábbi feltételek  betartása mellett: 
h o z z á j á r u l o k . 

1. Az ingatlan közúti kiszolgálását biztosító közlekedési 
létesítményeket a Bíró Károly közlekedési tervező által 
készített 66/2016. törzsszámú R-2. rajzszámú közlekedési 

A tervezett parkolók és az azokat megközelítő út sorompóval lezárásra kerül, 
valamint az építendő szervizút, közlekedési jelzőtáblával jelzetten, elzárásra 
kerül a közforgalom elől. A mellékelt kiegészített útépítési helyszínrajz le van 
egyeztetve a közlekedési Hatósággal, nem szükséges építési engedély. A 
kivitelezést, a mellékelt kiegészített helyszínrajz és költségvetés kiírás alapján 
kell elvégezni. 
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helyszínrajznak megfelelően ingatlanon belül szilárd 
burkolattal kell biztosítani. 

2. Amennyiben a közlekedési létesítmények a közforgalom elől 
kerítéssel, kapuval, vagy egyéb fizikai eszközzel nem 
kerülnek elzárásra, úgy azok kiépítése engedély köteles, 
melyre az építési engedélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálytól (4400 
Nyíregyháza, Hatzel tér 10. sz., továbbiakban: Hatóságom) 
kell megkérni. A kérelemhez csatolni kell az utak 
építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendeletben 
előírt dokumentumokkal ellátott engedélyezési 
tervdokumentációt és az útügyi hatósági eljárások díjairól 
szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet alapján 
megállapított eljárási díj befizetéséről szóló igazolás 
másolatát. 

 
Mivel a terven nem találtunk sem kaput, sem kerítést, sem egyéb fizikai 
eszközt az útcsatlakozást tekintve, ezáltal ez közforgalom elől el nem zárt 
terület. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon (2. pontra hivatkozva) 
arról, hogy az útcsatlakozás kiépítése nem útépítési engedély köteles. 
Amennyiben engedélyköteles, úgy kérjük az építési engedélyt számunkra 
átadni szíveskedjenek. 
 

 Mélyépítés kérdések  
172 A Terveken szereplő CST-1-0-0 csapadékcsatorna nyomvonala az 

önkormányzati út és tóparti sétány közötti zöldsávban került elhelyezésre, 
így ott fakivágás szükséges. A sétány melletti fasor kivágásához történő 
hozzájárulást, egyeztetést nem találtunk. Kérjük megerősíteni, vagy cáfolni, 
hogy a fasor kivágható a közmű építéssel érintett helyszínen. Megerősítés 
esetén kérjük megadni, hogy mely sorokban szerepeltessük annak költségét 
 
Amennyiben nem járulnak hozzá, úgy véleményünk szerint  51 m x 1,2 m 
aszfalt bontás, valamint 45 m szegélykő bontás és építés szükséges a 
csapadékcsatorna fektetéséhez.  
A közműépítéssel kapcsolatos útbontási és helyreállítási munkákat nem 

Tárgyi csapadékcsatornát a mellékelt csapadékvíz elvezetési helyszínrajz alapján 
kell megépíteni. Az eredeti tervhez képest csak a nyomvonala változott, a 
műszaki tartalma (csőhossz, fektetési mélység, stb,,,) nem. Fakivágás, a 
csapadékcsatorna nyomvonalán nem szükséges, a szükséges burkolatbontás, a 
mellékelt költségvetés kiírásban szerepel. 
 
 
 
Lásd ugyan erre a kérdésre adott előző választ. 
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tartalmazza a költségvetés. Kérdésünk az, hogy a felmerülő költségeket 
melyik tételben szerepeltessük?  
A jelenlegi pályaszerkezet rétegrendje és a szükséges helyreállítás 
rétegrendje, valamint a helyreállítandó felület nagyságára vonatkozóan nem 
találtunk a közút kezelőjével történt egyeztetést, a kezelő álláspontját, 
előírásait. Kérjük, ezek pótlását. 

173 Szennyvíz csatorna építése esetében a bekötés építése szintén útbontással és 
a sétány térkövének bontásával jár. Térkő bontás: 3 m x 1,2 m, 
aszfaltburkolatú út bontása: 6 m x 1,2 m. A közműépítéssel kapcsolatos 
útbontási és helyreállítási munkákat nem tartalmazza a költségvetés. 
Kérdésünk az, hogy a felmerülő költségeket melyik tételben szerepeltessük?  
A jelenlegi pályaszerkezet rétegrendje és a szükséges helyreállítás 
rétegrendje, valamint a helyreállítandó felület nagyságára vonatkozóan nem 
találtunk a közút kezelőjével történt egyeztetést, a kezelő álláspontját, 
előírásait. Kérjük, ezek pótlását. 

A mellékelt költségvetés kiírásban szerepeltettük, a bontási és helyreállítási 
tételeket, ezek alapján kell árajánlatot adni. A burkolat helyreállítási rétegrend 
részletrajzát mellékeljük. 

174 Az irtás, föld- és sziklamunka tételei között nem találtunk a csapadék, 
szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építéséhez szükséges ágyazati anyagot, 
sem annak mennyiségét. Amennyiben szükséges, úgy kérjük a költségvetés 
kiegészítését ezzel a tétellel. 

Költségvetés kiírásban szerepeltettük. 

175 Kérjük, megadni, hogy a közműcsatorna-építés tételek között a 
530010600966 tételszámú, egyoldalon tokos műanyag csatornacső 
beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m 
hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú 
tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN -tétel 
szövegezésű soron szereplő 127,79 m mely közmű építéséhez szükséges? 
Kérjük megerősíteni, hogy a tétel szövege és mennyisége helyesen lett-e 
megadva? 

Ez a tétel, a csapadékvíz bevezetések/bekötések mennyisége, Megerősítjük, hogy 
a tétel szövege és mennyisége helyes. 

 Épületgépészeti kérdések  
176 Az épületgépészeti tervek legyűjtése során az alábbi hiányzó tételeket 

tapasztaltuk a költségvetés kiírásban:  
- Víz-csatorna vezetékek, tűzgátló mandzsettával, illetve tűz gátló 
kenéssel való biztosítása a felszálló vezetékek strangjainál. 
- Az erkélyek esővíz elvezetéséhez szükséges padlóösszefolyók 24 
db. 
- A bejárathoz tervezett kapulégfüggöny berendezés 1db. 
Kérjünk Önöket, hogy ennek megfelelően módosítsák a költségvetési 
kiírásukat, vagy legyenek szívesek megjelölni számunkra, hogy hol és 

 
 
Költségvetés tartalmazza. 
 
Költségvetés tartalmazza. 
 
Költségvetés tartalmazza. 
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szerepeltessük az érintett berendezések anyag és díj költségeit. 
177 Az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjában a 4. értékelési szempont az 

alábbi szerepel: 
 
„Késedelmi kötbér mértéke (%-ban megadva; min. 0,05%/nap – 
max0,11%/nap)”.  
 
A szerződés tervezetben az alábbi szerepel:  
 
„5.3.2. A Szerződésben a fenti pontok szerint meghatározott teljesítési 
határidők Vállalkozó hibájából történő elmulasztása esetén a Megrendelőt 
késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó 
vállalkozói díjának 0,3%-a (azaz három tized százalék) naponta, azzal, hogy 
az ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege 
nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át (azaz húsz 
százalékát). Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát 
Megrendelő jogosulttá válik meghiúsulási kötbérre és a szerződést 
felmondani. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.” 
  
Kérjük az ellentmondás feloldását, kiemelve, hogy ez értékelési szempont. 

A kötbér mértéke ajánlattevői megajánlástól függ, az eljárást megindító 
felhívásban előírt keretek között; így a nyertes ajánlattevő által megajánlott 
kötbér mértéke kerül alkalmazásra a végleges szerződésben. 
A felhívás előírásait kell figyelembe venni; Ajánlatkérő a szerződéstervezetet 
javítja, és azt a módosított dokumentáció részeként elérhetővé teszi a 
kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

178 Kérjük megerősíteni, hogy a pénzügyi műszaki ütemterv készítésénél 
megfelelő a heti bontású ütemezés és a munkanemek megnevezésénél 
megfelelő a szakági költségvetések munkanemenkénti összesítő sorainak 
alkalmazása. 

A pénzügyi-műszaki ütemtervet sávos diagramként kell elkészíteni, az egyes 
szakágak munkanemenkénti tevékenységeit és eseményeit soronként feltüntetve, 
a sorokban a tevékenységek események tervezett kezdését és befejezését 
legalább heti bontásban ábrázolva. Az ütemtervnek tartalmaznia kell a 
teljesítések százalékos mértékével együtt a szakasz-számlák valamint a 
végszámla összegét és azok benyújtásának tervezett időpontját is. 

179 Kérjük megerősíteni, hogy a pénzügyi és műszaki ütemterveket nem kell 
konkrét dátum szerint összeállítani, hanem megfelel a munkakezdéshez 
viszonyított hetek számának megjelölése. 

Lásd előző választ. 

180 

 

Nem értjük a hangszertárolásra feltett kérdést, tudomásunk szerint nincs ilyen. 
Az akusztikai burkolat: GUSTAFS rendszerű, hazai kivitelezésű. 

181 

 

A nagy igénybe vétel miatt és a bútorok minősége miatt nem tudjuk elfogadni a 
19mm-es lapnál vékonyabb bútorlapot.  
Az általunk kiadott rajzok alapján a kivitelező gyártmány tervet készít, amelyet a 
tervezőnek bemutat és elfogadtat. A gyártmány terv alakalmával a kivitelező 
gyűjti ki a ki a szükséges anyagmennyiséget anyagösszesítést. 
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182 
 

Fafurnér típusa: Bükk furnér a többi anyaggal harmonizáló pácolt lakkozott 
felülettel. 

183 
 

A lámpák típusa az elektromos költségvetésben található. A fa álmennyezetekbe 
barna vagy a mennyezettel harmonizáló sötétszürke vagy fekete lámpatestet 
tudunk elfogadni. 

184 
 

A BE 03.2.11 rajzot jónak találjuk, nincs ellentmondás. 

185 
 

A matracok és az ágyak egyaránt 90x200 cm méretűek, költségvetésben javítva 
lett. Kell az ágy és a matrac is. 

186  Igen. 
187 

 
A kiegészített dokumentáció tartalmazza a statikai költségvetést. 

188 
 

Ajánlatkérő elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 

189 

 

A javított költségvetési kiírás már megküldésre került. 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg elérhetővé teszi kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon a módosított 
közbeszerzési dokumentumok részeként. 

 
 
Nyíregyháza, 2017. március 24. 
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