Weszely Tamás
Euro M-érték Kft.
6721 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 17 III/5.
Telefon: +36 (20) 9952278
Telefax: +36 (62) 424903
E-mail: tommymako@t-online.hu
Tárgy: kiegészítı tájékoztatás az Európai színvonalú, korszerő buszpályaudvar építése
Sándorfalva városában.
Tisztelt Ajánlattevık!
Ajánlatkérı megbízásából eljárva a beérkezett kiegészítı tájékoztatás kérésre az alábbi
válaszokat adom:
1. kérdés:
Kerékpár tároló az eszközlista szerint 33 db 4 személyes fedett kerékpár tárolót ír, a
költségvetés és a tervek szerint 26 db 4 személyes fedetlen szerepel, melyik változat
kerüljön költségélésre?
válasz:
Az utóbbi 26 db 4 személyes kerüljön beárazásra
2. kérdés:
Mobil indukciós hurok hol készül?
válasz:
Ez mobil berendezés a Bérlet és jegypénztár helyiségben kerül elhelyezésre
3. kérdés:
Ab – 01 jelő mőanyag ablak (4 db) a költségvetésben nem szerepel.
válasz:
A költségvetésben szerepeltetni kell.
4. kérdés:
A polikarbonát lemeztartó szaruzat az építész mőszaki leírás szerint 120.60.4 hidegen
hajlított szelvény, a statikus dokumentáció szerint Ø 114.5 szelvény. Melyiket
költségeljük?
válasz:
Statikus terv a mérvadó
5. kérdés:
A szárazépítészet 2. tétele „0” mennyiséggel szerepel. Valóban ez a helyes?
válasz:
A helyes mennyiség: 109 m2

6. kérdés:
A mőszaki tartalomban meghatározott „ mázsaház elbontása” tételt a költségvetésben
hol kell szerepeltetni?
válasz:
A költségvetés végén, külön soron, egy tételben
7. kérdés:
Az áramszolgáltatói rákötés és közmőfejlesztési hozzájárulást meghatározott bruttó
500.000,- Ft – ot hol kell az ajánlatban szerepeltetni?
válasz:
A költségvetés végén, külön soron, egy tételben
8. kérdés:
Az akadálymentes parkoló kialakítás költsége mely tételben szerepel?
válasz:
Nem szerepel külön költségvetési tételben. Mennyiségi adatai összesítetten szerepel az
egyes költségvetési tételekben.
9. kérdés:
Az akadálymentes parkoló burkolata a mőszaki leírás szerint gyephézagos burkolat,
Marad ez vagy mi készüljön?
válasz:
Terveknek megfelelıen kell elkészíteni.
10. kérdés:
Az üzemelés technológiai leírásban az AKM WC helyiségben szereplı berendezések
közül minden szerepel a költségvetésben. Pld lehajtható pelenkázó asztal.
válasz:
Igen.
11. kérdés:
Az üzemelés technológiai leírásban szerepel a jegypénztár munkaasztala, 1 db 180
literes hőtı, kell e költségelni?
válasz:
Nem.
12. kérdés:
A szeglemezes felsıövén kialakítandó palló járófelület nincs költségelve?
válasz:
Költségelni kell.

13. kérdés:
A kent szigetelésnél a hajlaterısítı szalag nincs költségelve?
válasz:
A költségvetési tétel szövege tartalmazza.
14. kérdés:
A dilatációs és burkolatváltó profilok nincsenek költségelve.
válasz:
Külsı ajtóknál költségvetés szerinti mőszaki megoldás készítendı! Egyéb helyeken a
burkolatokra vonatkozó elıírások szerinti szükséges dilatációk készítendıek!
15. kérdés:
A pilléralapoknál a földkiemelés mennyisége Kv 1, Kv 2 eltér a ténylegesen 1 m-es
padka hagyásával kiemelt mennyiségtıl. (zsaluzhatóság) Kb ötszörös. Mit
költségeljünk?
válasz:
A költségvetés szerinti mennyiség jó!
16. kérdés:
A várótermi ülıkék és asztalok költségelése tárgya- e az ajánlatnak?
válasz:
Külön eszközlistában szerepel a berendezési tárgyak beszerzése.
17. kérdés:
A 48 fejezet 4-es tétele „0” mennyiséggel szerepel, igaz-e?
válasz:
A helyes mennyiség: 113 m2
Szeged, 2009. július 30.

Weszely Tamás, tanácsadó

