KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
„Pazonyi tér és Arany J. u. rekonstrukciója”
tárgyú közbeszerzési eljárás
Tisztelt Gazdasági szereplők!
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja
Sorszám
1.

2.

3.
4.
5.

Kérdés

Válasz

„Pazonyi tér esetében a kivitelezés során kell-e biztosítani a Az organizációs helyszínrajz elkészítése nem része az ajánlatnak, azt kizárólag a
nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell
látogathatóságát?”
bemutatnia. A terület látogathatóságát az ajánlatkérő csak olyan mértékben
fogja kérni, amely nem befolyásolja kedvezőtlenül a kivitelezési költséget.
„Amennyiben igen, kérjük meghatározni a pontos mértékét, A munkafolyamatok ütemezésének megfelelően az elkerített munkaterület ne
haladja meg a szükséges mértéket, pontos mértéket Ajánlatkérő nem határoz
különösképpen a biztonságra tekintettel.”
meg.
„A bontás során kikerülő anyagok közül Beruházó igényt tart-e bármire?” Az elbontott közterületi berendezési tárgyakra, az üzemeltető (NyírVV
1
Nonprofit Kft.) igényt tart.
„Amennyiben igen, azt hová kérik szállítani?”
Az üzemeltető 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyére kérjük
beszállítani.
„Építési munkák során Beruházó tud-e energiát és vizet biztosítani?”
Nem.

6.

„Ajánlatkérő a kivitelezés során kíván-e meghatározni beszállítási A Pazonyi tér körút felé eső felújított járdaszakasza építési forgalommal nem
terhelhető.
útvonalat? Van-e építési forgalommal nem terhelhető szakasz?”

7.

„Az öntözéshez szükséges vízcsatlakozáshoz szükséges hozzájárulás
meghatározza a beépítendő anyagokat és az elhelyezést. Arra
vonatkozóan, hogy a rendszerhez szükséges nyomás rendelkezésre áll-e,
nem látunk üzemeltetői nyilatkozatot. Kérjük, erre vonatkozó nyilatkozat
pótlását.”

8.

„A vízbekötést előírás szerint a Nyírségvíz végezheti. Kérjük megfontolni, Csak az élő vezetékre kötés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. feladata. Az ahhoz szükséges
hogy az esélyegyenlőségre tekintettel, minden pályázó részére a költséget költségek megállapításához kérjük a közműszolgáltatóhoz – elérhetőségek:
egységesen adják ki olyan módon, hogy azt a kivitelezést kizárólagosan http://www.nyirsegviz.hu/elerhetosegek - szíveskedjenek fordulni.
végzővel egyeztetik.”
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Az öntözőrendszert a tervdokumentáció alapján kéri az ajánlatkérő elkészíteni. A
rendszerben a bekötővezeték csatlakozási pontján a rendelkezésre álló
víznyomás a napi fogyasztási idősornak megfelelően kb. 3,2-3,8 bár között
változik.

Sorszám
9.

Kérdés

10.

„Az építés során várható-e talajvíz az építéssel érintett mélységben?”

11.

„ A megmaradó fák kalodázásával kapcsolatosan van-e külön előírása Min. 150x150 cm-es zöldfelület biztosítása a fa körül.
Ajánlatkérőnek?”

Válasz

„Kell-e számolni közműfejlesztési díjjal, vagy bármilyen eljárási Mivel önkormányzati fejlesztés, közműfejlesztési hozzájárulás víz, szennyvíz
esetében nincs, azonban egyéb költségek felmerülhetnek (pld. szakfelügyelet).
költséggel?”
Igen.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 8.
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