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4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
A műszaki leírás és tervek alapján étellift került
kialakításra. Az építész költségvetésben nincs erre
vonatkozó költségvetési tétel. Ezúton kérjük, hogy
költségvetési tételben feltüntetni szíveskedjenek.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
Az építész műszaki leírás alapján a tervezett
Tornaszoba
födémezése
MF200
előregyártott
körüreges pallóból készül, 10 cm-es hálósan vasalt
felbetonnal. A költségvetési kiírásban nem szerepel
kapcsolódó tétel. Ezúton kérjük, hogy költségvetési
tételben feltüntetni szíveskedjenek.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
Az Építész Rekonstrukció elnevezésű költségvetési
kiírásban a „Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése”
költségvetési fülön szereplő bontási tételek esetében
kérjük megadni, hogy az elbontott szerkezetek
elszállítása a megrendelő feladatát képezik-e? Kérjük a
feladat meghatározást pontosítani szíveskedjenek.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
Az Óvoda kivitelezése során az épület körüli
zöldterületet építési törmelék deponálásra lehet-e
használni, vagy a bontásokból származó törmeléket
azonnal el kell szállítani? Amennyiben az építési
törmeléket deponálni lehetséges, kérjük megjelölni az
adott területet.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
A gépészeti költségvetés csak PDF formátumban áll
rendelkezésre.
Kérjük
szerkeszthető
formában
szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
A gépészeti költségvetés csak PDF formátumban áll
rendelkezésre.
Kérjük
szerkeszthető
formában
szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
Az Építész Rekonstrukció elnevezésű költségvetési
kiírásban a „Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése”
költségvetési fülön szereplő bontási tételek esetében
kérjük megadni, hogy az elbontott szerkezetek
elszállítása a megrendelő feladatát képezik-e? Kérjük a
feladat meghatározást pontosítani szíveskedjenek.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
Az Óvoda kivitelezése során az épület körüli
zöldterületet építési törmelék deponálásra lehet-e
használni, vagy a bontásokból származó törmeléket
azonnal el kell szállítani? Amennyiben az építési
törmeléket deponálni lehetséges, kérjük megjelölni az
adott területet.
6.
RÉSZ
„Gyermekek
háza
Déli
Óvoda
Székhelyintézmény”
A gépészeti költségvetés csak PDF formátumban áll
rendelkezésre.
Kérjük
szerkeszthető
formában
szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani.
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A kiegészítő költségvetés kiadásra kerül.

A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül.

Minden RÉSZ esetében a bontott fa- és műanyag
szerkezetek elhelyezése és ártalmatlanítása az
ajánlattevő kivitelező feladata.

Minden RÉSZ esetében a bontási és építési törmelék
óvodai zöldfelületen deponálása csak átmenetileg
lehetséges, az ajánlattevő kivitelező feladata annak
napi elszállítása és ártalmatlanítása, az óvoda
működésének megőrzése érdekében.

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ.

A gépészeti költségvetés kiadásra kerül.

Ld. 5. sz. kérdésre adott választ.

Ld. 6. sz. kérdésre adott választ.

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ.
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6.
RÉSZ
„Gyermekek
háza
Déli
Óvoda
Székhelyintézmény”
Az Építész Rekonstrukció elnevezésű költségvetési
kiírásban a „Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése”
költségvetési fülön szereplő bontási tételek esetében
kérjük megadni, hogy az elbontott szerkezetek
elszállítása a megrendelő feladatát képezik-e? Kérjük a
feladat meghatározást pontosítani szíveskedjenek.
6.
RÉSZ
„Gyermekek
háza
Déli
Óvoda
Székhelyintézmény”
Az Óvoda kivitelezése során az épület körüli
zöldterületet építési törmelék deponálásra lehet-e
használni, vagy a bontásokból származó törmeléket
azonnal el kell szállítani? Amennyiben az építési
törmeléket deponálni lehetséges, kérjük megjelölni az
adott területet.
4. RÉSZ - Búzaszem székhelyintézmény - Búza u. 17
a műszaki dokumentáció nem tartalmazza a
tartószerkezeti munkákra vonatkozó költségvetési
kiírást.
Kérjük
szerkeszthető
formátumban
szíveskedjenek megküldeni.
4. RÉSZ - Búzaszem székhelyintézmény - Búza u. 17
a műszaki dokumentáció gépészet vonatkozásában
csak pdf formátumú költségvetési kiírást tartalmaz.
Kérjük, szíveskedjenek szerkeszthető formátumban is
megküldeni.
5. RÉSZ - Eszterlánc - Ferenc krt. 1
a műszaki dokumentáció gépészet vonatkozásában
csak pdf formátumú költségvetési kiírást tartalmaz.
Kérjük, szíveskedjenek szerkeszthető formátumban is
megküldeni.
5. RÉSZ - Eszterlánc - Ferenc krt. 1
a műszaki dokumentáció nem tartalmazza a
tartószerkezeti munkákra vonatkozó költségvetési
kiírást.
Kérjük
szerkeszthető
formátumban
szíveskedjenek megküldeni.
6. RÉSZ Gyermekek háza - Kereszt u. 8.
a műszaki dokumentáció nem tartalmazza az építési
munkákra vonatkozó költségvetési kiírást. Kérjük
szerkeszthető
formátumban
szíveskedjenek
megküldeni.
6. RÉSZ Gyermekek háza - Kereszt u. 8.
a műszaki dokumentáció gépészet vonatkozásában
csak pdf formátumú költségvetési kiírást tartalmaz.
Kérjük, szíveskedjenek szerkeszthető formátumban is
megküldeni.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
A 45/1 konszignációs jelű beltéri ajtó konszignációban
szereplő darabszáma (9 db), a földszinten eltér a kiviteli
terven szereplőtől (10 db). Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt
az ellentmondás feloldására.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
A 45/9 konszignációs jelű acél korlát konszignációban
szereplő mérete 4,5 m hossz., darabszáma (2 db), így
összesen 9 m hosszúságú korlát készül, viszont a
költségvetési kiírás szerint az említett korlátból
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Ld. 5. sz. kérdésre adott választ.

Ld. 6. sz. kérdésre adott választ.

A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül.

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ.

A gépészeti költségvetés kiadásra kerül.

A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül.

A 6. RÉSZ vonatkozásában a kért szerkeszthető
dokumentum kiadásra kerül.

Ld. 1. sz. kérdésre adott választ.

A helyes darabszám 10 db, amely a kapcsolódó
költségvetésben kijavításra került. A javított költségvetés
kiadásra kerül.
A helyes mennyiség 2x4,5 m= 9,0 m, amely a
költségvetésben kijavításra került. A javított költségvetés
kiadásra kerül.
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összesen 5 m készül. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az
ellentmondás feloldására.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
A 44/1 konszignációs jelű bejárati ajtó konszignációban
szereplő mérete 100+80/210, viszont a költségvetési
kiírás szerint 100+80/300. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt
az ellentmondás feloldására.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
A megadott költségvetési kiírásban két darab 44/6
konszignációs jelű tétel is található. Kérjük ezen
jelölések pontosítását a könnyebb beazonosíthatóság
érdekében.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
A 45/8 és 45/9 konszignációs jelű bordásfal rögzítő U
acél
szerelvények
konszignációban
szereplő
darabszámai (2-2 db) eltér a kiviteli terven szereplőtől.
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás
feloldására.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
A 44/2 konszignációs jelű beltéri ajtó konszignációban
szereplő darabszáma (7 db) az 1. emeleti szinten eltér a
kiviteli terven szereplőtől (8 db). Kérjük a Tisztelt
Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
A 44/6 konszignációs jelű bejárati ajtó feltüntetésre
került a konszignációban és a kiviteli terven is, viszont a
költségvetési kiírás nem tartalmazza ezen tételt. Kérjük
a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
A B1 és B4 konszignációs jelű beépített szekrények
konszignációban
szereplő
mérete
eltér
a
költségvetésben szereplőtől. Kérjük a Tisztelt
Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására.
5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti
Telephely”
A B5 konszignációs jelű villanyóra szekrény ugyan
szerepel a konszignációban, ugyanakkor sem a kiviteli
terven, sem a költségvetési kiírásban nem található.
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás
feloldására.
A tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentációjában az
alábbi árazatlan költségvetések nem találhatóak meg,
melyet kérjük szíveskedjenek mielőbb
pótolni:
4. rész tekintetében:
- SNI épület építészet
- Tornaszoba építészet
- Tartószerkezeti munkák
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A költségvetés és a konszignáció szerint a nyílászáró
mérete 100+80/210 cm, mivel a meglévő üvegfalban
csak az ajtót kell aszimmetrikus nyitásúra cserélni, az
üvegfal többi része (oldalbevilágítók, felülvilágító)
megmarad.
A két nyílászáró a tornaszoba bejárati és a tornaszertár
ajtaja.

A bordásfalak rögzítő szerelvénye alul és felül kerül
elhelyezésre, ezért szerepel 2-2 db a konszignációban.
A terveken a bordásfal került feltüntetésre.

A konszignációban és az emeleti alaprajzon 7 db 44/2
jelű 100/210 cm méretű nyílászáró szerepel.

A tétel a „Tornaszoba-Ferenc-Építész.xls” fájlban
található, mivel a Tornaszoba nyaktag építéséhez
kapcsolódik.

A méretek a költségvetésben kijavításra kerültek. A
javított költségvetés kiadásra kerül.

A költségvetésben 44-029-1.1.2-0000004 tételszámon
szerepel a B5 jelű villanyóra szekrény, a kiviteli terven a
földszinti 003 jelű Elektromos helyiségen található.

Az építészeti és tartószerkezeti költségvetés kiadásra
kerül.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

A tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentációjában az
alábbi árazatlan költségvetések nem találhatóak meg,
melyet kérjük szíveskedjenek mielőbb
pótolni:
5. rész tekintetében:
- Tartószerkezeti munkák
A tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentációjában az
alábbi árazatlan költségvetések nem találhatóak meg,
melyet kérjük szíveskedjenek mielőbb
pótolni:
6. rész tekintetében:
- Építési munkák
A 4. rész főösszesítőjén nem szerepel az SNI épület és
a tornaszoba építészet hivatkozás, míg az 5. rész
főösszesítőjén nem szerepel a tornaszoba építészet
hivatkozás, kérjük
a
módosított főösszesítők
megküldését.
4. RÉSZ „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény”
SNI Épület: Az MÜ-2 konszignációs jelű bejárati ajtó
konszignációban szereplő mérete 90 x 210, viszont a
költségvetési kiírás szerint a méret 105 x 240. Kérjük a
Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására.
6.
RÉSZ
„Gyermekek
háza
Déli
Óvoda
Székhelyintézmény”
Az építészeti költségvetés nem áll rendelkezésre. Kérjük
szerkeszthető
formában
szíveskedjenek
a
rendelkezésünkre bocsátani.
A Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4.
részajánlat) esetében hiányoznak a statikai és az étellift
költségvetés kiírásai, illetve a gépészet munkarész
költségvetése csak PDF formátumban található a
letöltött dokumentációban.

Kérjük, hogy a főösszesítőnek megfelelően minden
munkarészre
szíveskedjenek
megküldeni
a
költségvetéseket, valamint a gépészet munkarész
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A tartószerkezeti költségvetés kiadásra kerül.

Az építészeti költségvetés kiadásra kerül.

A javított főösszesítők kiadásra kerülnek, melyekben az
épületenkénti
szakipari
munkák
összevonva
szerepelnek.

A nyílászáró mérete 90x210 cm NM, amely a
költségvetés szerinti.

Az építészeti költségvetés kiadásra kerül.

A tartószerkezeti, étellift és gépészeti költségvetés
kiadásra kerül.

költségvetését szíveskedjenek szerkeszthető (EXCEL)
formátumban az ajánlattevők részére megküldeni.
Az „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti telephely” (5.

részajánlat) esetében hiányzik a statikai költségvetés
kiírás, illetve a gépészet munkarész költségvetése csak
PDF

36.

formátumban

dokumentációban.

található

a

letöltött

Kérjük, hogy a főösszesítőnek megfelelően minden
munkarészre
szíveskedjenek
megküldeni
a
költségvetéseket, valamint a gépészet munkarész

A tartószerkezeti és gépészeti költségvetés kiadásra
kerül.

költségvetését szíveskedjenek szerkeszthető (EXCEL)
formátumban az ajánlattevők részére megküldeni.
A

37.

4. és

5. részajánlatok

esetében a

műszaki

dokumentáció részét képező „Vaskimutatás összesítő”

– ben szereplő betonacél átmérők és mennyiségek

nincsenek összhangban a költségvetésben szereplő

A statikai költségvetés kiadásra kerül.

mennyiségekkel. Ennek oka valószínűsíthető, hogy a
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statika költségvetés hiányára vezethető vissza.

Kérjük, a betonacél mennyiségeket felülvizsgálni,
szükség esetén a költségvetéseket a megfelelő módon
szíveskedjenek módosítani.
A „Gyermekek Háza Déli Óvoda” (6. részajánlat)

esetében hiányzik az építész költségvetés kiírás, illetve a
gépészet munkarész költségvetése csak PDF

38.

formátumban található a letöltött dokumentációban.

Kérjük, hogy a főösszesítőnek megfelelően minden
munkarészre

szíveskedjenek

megküldeni

a

Az építészeti és gépészeti költségvetés kiadásra kerül.

költségvetéseket, valamint a gépészet munkarész
költségvetését szíveskedjenek szerkeszthető (EXCEL)
formátumban az ajánlattevők részére megküldeni.

39.

A Búzaszem székhelyintézmény, Eszterlánc óvoda és a
Gyermekek házánál a gépész költségvetéseket csak
PDF formátumban találtuk meg a dokumentációban.

A gépészeti költségvetés kiadásra kerül.

Kérnénk megküldeni szíveskedjenek Excel formában is.

Az eljárással kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok, beleértve a jelen kiegészítő tájékoztatást, valamint az

abban hivatkozott módosított dokumentumokat (módosított, egységes szerkezetű KD_08 Műszaki

dokumentumok kötet a 4; 5 és 6. RÉSZek vonatkozásában), folyamatosan elérhetőek közvetlenül, elektronikus
úton: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/

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

Kérjük, ajánlattételük során a fentiekben rögzített információkat figyelembe venni szíveskedjenek!
Nyíregyháza, 2017. december 04. napján
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