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eljárásban
Hivatkozási szám: KÉ 23948/2009
Tisztelt Ajánlattevők!
Ajánlatkérő megbízásából eljárva a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi
válaszokat adom:
Gépszín
1. kérdés:
Épület körüli mosott gyöngykavics járda, szegélykővel nem találjuk a költségvetésben, hol
költségeljük és kérnénk a mennyiségi meghatározást?
válasz:
Az öltözők_árazatlan.pdf költségvetésben van költségelve a teljes főépület körüli
gyöngykavics járda anyaga.
2. kérdés:
Költségvetésben 10 db 30x100 cm fix ablak egyrétegű üvegezéssel szerepel, a módosított
engedélyes terven üvegtégla van tervezve. Melyiket költséglejük, pontosítást kérünk.
válasz:
A költségvetésben szereplő egyrétegű ablakokat kérjük költségelni.
Irodák
3. kérdés:
Helyszíni beton és vb munkák 4 ssz. tételnél mennyiségi egység elírás történt? / t – m2/
válasz:
Igen, a mennyiség m2-re vetítve került meghatározásra a 31-001-2-0451504 tétel esetében.
4. kérdés:
A költségvetésben nem szerepel a monolit vasbeton födémszerkezetek zsaluzás, vasszerelése,
betonozása, hol költségeljük és kérnénk a mennyiségi meghatározást.
válasz:
A monolit födémszerkezetek zsaluzását, vasszerelését valamint a
alátámasztását a mellékelt iroda _kiegészítés.pdf költségvetés tartalmazza.

1. oldal

födémszerkezet

5. kérdés:
Födémszerkezet (R-6 rétegrend) OSB lap terítés járó felületen nincs költségvetésben. Hol
költségeljük? Kérjük mennyiségi meghatározását.
válasz:
35-005-001.1.2-0211007 számú tételben, melynek költségét a mellékelt iroda_kiegészítés.pdf
költségvetés tartalmazza.
6. kérdés:
Költségvetésben 40 db 6,75m POROTHERM födémgerenda van kiírva. S-6 rajzszámú
földszint feletti födémterv szerint az alábbi mennyiségű gerendák szükségesek:
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Kérnénk meghatározni, hogy a költségvetésben szereplő mennyiséget kell figyelembe venni
vagy a S-6 rajzon szereplőt valamint, hogyha a terven szereplőt kell, akkor azt hol és hogyan
szerepeltessük?
válasz:
A 32-003-1.21.2-0111014 számú tétel helyes mennyisége 64 db. A födémmel kapcsolatos
további költségek a mellékelt iroda_kiegészítés.pdf költségvetés tartalmazza.
Öltözők
7. kérdés:
Lamellázott nyílászárók konszignációban acél tokszerkezettel van tervezve, költségvetésben
keményfa tokszerkezet van feltüntetve. ( Konsz.:1, 2, 22, 23 ) Kérjük pontosítását.
válasz:
A lamellázott nyílászárókat a konszignáció szerinti paraméterekkel kérjük költségelni, vagyis
a tokszerkezet és a szárny kerete zártszelvény, míg a szárny fa lamellás szerkezetű.
8. kérdés:
Takarítószer tároló szerelt jellegű falszerkezete nem találjuk a költségvetésben, hol
költségeljük és kérnénk a mennyiségi meghatározást?
válasz:
Öltöző költségvetésben kell szerepeltetni:
44-030-002.3-0000001 Szerelt jellegű WC-kabinrendszer kiegészítése 228 cm hosszban,
28 mm vastag válaszfallal, lábakkal, 90 cm széles ajtóval, zárral,
kétoldalt laminált faforgácslapból
1 db

2. oldal

Eszközlista
9.

kérdés:

Beltéri tematikus kiállítás elkészítése 10 db. Pontosítás kérünk mit tartalmaz.
válasz:
10 tablóból álló sorozat; 650 x 100 méretben, 4+0 színnel nyomva magyar nyelven, angol
összefoglalóval, kötészeti kemény kartonra, egyéb információ hordozóra; keretben, fóliával
védve falra szerelhető módon. Téma: a térség természeti értékeinek tematikus bemutatása;
jellemző növény- és állatvilág, ex-lége, Natura 2000 védett területek bemutatása,
természetvédelmi munka, ökoturizmus.
Felhívom ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatással párhuzamosan
tájékoztatásul e-mailben megküldésre került az árazatlan költségvetés slo8 illetve xls
formátumban.
Szeged, 2009. december 1.

Weszely Tamás, tanácsadó

