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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház 

tér 8.) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Diósgyőr Városközpont Integrált Rehabilitációja” című 

projekt keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor fiókkönyvtár 

energiahatékony és klímatudatos fejlesztése” 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 

szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

eljárás) 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő 

tájékoztatás 

A 2017. február 22-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Az épületgépészeti tervdokumentáció egy új 

gázbekötést említ a Nagy Lajos király útról. 

Része ez az ajánlatnak? Ha igen, akkor ezt 

hol kell költségelni? 

Ebben a beruházásban, ill. ennek terhére 

nem készül a Nagy Lajos király útja felől 

gáz csatlakozó vezeték. 

A beruházás más keretből, később 

készül. 

Jelenleg a tervezett megoldást kell 

kivitelezni! 

2. Az épületben történő gázvezetéken történő 

átalakítási, és új kazán elhelyezési 

munkálatok miatt engedélyes TIGÁZ által 

jóváhagyott tervekre van szükség. Ennek az 

elkészíttetése kinek a feladata? Ha a 

kivitelezőé, akkor ennek a költségét hol kell 

szerepeltetni? 

A gázellátás terveit tervező elindítja 

engedélyeztetésre. Költsége nem terheli 

kivitelezőt. 
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3. A gépészeti tervdokumentáció 

meghatározza a szennyvízépítési munkák 

tervezési határát. Ez az utolsó aknáig tart a 

Gv-1-es terven. Kinek a feladata a vezeték 

csatlakoztatása az utcai gerinchálózatra az 

utolsó aknától? Erről semmilyen terv nem áll 

rendelkezésre. Ha jelen kivitelezés 

terjedelmébe tartozik, akkor kérjük, 

szíveskedjenek tervet és költségvetést 

küldeni. 

Mellékelten csatolásra került az új 
helyszínrajz, ami szerint a szennyvíz nem 
a Nagy L. király útja felé lesz kivezetve, 
hanem megmarad az eredeti elvezetési 
megoldás. 

Ez annyit jelent, hogy a kiadott terv 
szerinti szennyvíz vezeték nem a Nagy L. 
király útja felé, hanem a meglévő akna 
felé lejt, és abba lesz bekötve. 

Anyagmennyiség nem változik! 

A módosított terv mellékelten csatolásra 

került. 

4. Az emeleten található vizesblokk alaprajza 

nem egyezik meg az építész és a gépész 

terven. Kérjük, szíveskedjenek az 

ellentmondást feloldani. 

A módosított terv mellékelten csatolásra 

került. 

Ajánlatkérő jelzi, hogy a földszinten a 

mozgássérült wc melegvíz ellátását 

forróvíztároló biztosítja majd, nem a 

kazán, ez átvezetésre került a terveken, 

műszaki leírásban és a költségvetésben. 

 
II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 
alapján: 
 

IGEN/ NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a 

dokumentáció beszerzésére: 

2017. március 01. 11.00 óra (a benyújtási helyszín változatlan) 

 

Kelt: Miskolc, 2017. február 27. 

 

         Ész-Ker Kft. 
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KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

 

Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő nevében 

eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által indított, „TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002 azonosító számú, 

„Diósgyőr Városközpont Integrált Rehabilitációja” című projekt keretében 

megvalósítani tervezett Petőfi Sándor fiókkönyvtár energiahatékony és 

klímatudatos fejlesztése” tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen három (3) 

számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet megkaptam, az 

abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

……………….., 2017. ....................... 

 

 

   ……………………………. 

           ajánlattevő 
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