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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 
 
Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és 
a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja”  
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész szerinti, uniós értékhatárt 
elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés) 
 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 
Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő 

tájékoztatás 

1. A makói József Attila Városi Könyvtár építés 
kiadott Építészeti tervdokumentációja 
feltehetően nem teljes, a tervlapok 
számozása alapján hiányzik az E-09 – E-18, 
E-20 tervlap. Kérem pótlását, ill. tervjegyzék 
megküldését. 

A makói József Attila Városi Könyvtár 
építéséhez tartozó E-09 – E-18, E-20 
tervlapokat Ajánlatkérő a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthetők lesznek. 
 

2. A makói József Attila Városi Könyvtár építés 
építészeti és statikai munkák árazatlan 
költségvetési kiírás (Építészet és statika 
árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls) munkanemi 
összesítője az ’Árnyékolók beépítése’ 
munkanemét nem tartalmazza, kérem 
javított kiírás megküldését. 
 

Az Építészet és statika árazatlan kv 
2016_08_10 jav.xls fájl tartalmazza az 
’Árnyékolók beépítése’ munkanemet. 
(Hivatkozás javításra került az „Építészet és 
statika árazatlan kv 2016_08_10 jav” fájlban) 
Annak összegzését külön soron szerepeltetjük 
a fájl „összesítő” fülén. A javított 
költségvetést  
Ajánlatkérő a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz.  
 

3. A makói József Attila Városi Könyvtár építés 
építészeti és statikai munkák árazatlan 
költségvetési kiírás (Építészet és statika 
árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls) ’Irtás, föld- 
és sziklamunka’ munkanem 1. tétele a 
Meglévő épület bontása. Kérem pontosítását. 
 

Az Ajánlattételi felhívás tartalmazza, hogy az 
ajánlatnak nem kell tartalmaznia a meglevő 
könyvtárépület bontását:  
„Makó, Deák Ferenc u. 2. (hrsz: 7617/2) alatti 
telken jelenleg üresen álló, alápincézetlen, 
földszintes, vasbeton vázas épület bontására 
Makó Város Önkormányzata érvényes 
közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen 
építési beruházásnak nem része a régi épület 
bontása, a kivitelezés megkezdésekor üres, 
kerítéssel határolt terület áll a kivitelező 
rendelkezésére.” 
A nyertes vállalkozó tehát üres 
munkaterületet vesz át. A fentiek alapján a 
javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
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letölthető lesz. 
Építészet és statika árazatlan kv 2016_08_10 
jav” fájl Irtás, föld- és sziklamunka 1 
tételében szürke háttérszínnel , „0”Ft 
szerepel, mennyiség is „0”, szürke 
háttérszínnel. 

4. A makói József Attila Városi Könyvtár építés 
Statikai terve és építészeti és statikai 
munkák árazatlan költségvetési kiírása 
(Építészet és statika árazatlan kv 
2016_08_10 jav.xls) ’Ácsmunka’ munkanem 
3. tétele a „RRfa rétegelt-ragasztott 
tetőszerkezeti elemek elhelyezése méretre 
vágva, GL24h minőségben, külön tételben 
kiírt acél szerelvényekkel, íves kivitelben, 
daruzással, felületvédelemmel”. A RRT 
konszignáció (E-26 tervlap) GL28 (MSZ EN 
338:2003) anyagminőséget ír elő. Kérem az 
anyagminőség pontosítását. 

A ragasztott fatartók megkívánt 
anyagminősége: GL24h. 
 

5. Makói József Attila Városi Könyvtár és 
környezetének rehabilitációjához kapcsolódó 
ivóvíz rekonstrukció kiviteli tervéhez tartozó 
árazatlan költségvetési kiírás a 
dokumentációban nem szerepel. Kérem 
pótlását. 

A makói József Attila Városi Könyvtár és 
környéke rehabilitációjának Árazatlan 
költségvetési kiírási főösszesítője 
egybeszerkesztve az alábbi fájlnévvel készült: 
„Főösszesítő árazatlan épület és külső 
2017_01_23.xls” fájli. 
Ez és az Árazatlan költségvetési kiírás 
főösszesítő_környezet. xls fájl főösszesítő füle 
Közlekedésépítés és közműépítés, valamit   
KÖVIMET Kft. sor tartalmazza Kövimet Kft. 
által tervezett tevékenységeket. Ennek része 
az Ajánlattételi felhívás és a műszaki leírás 
szerint is a környezetének rehabilitációjához 
kapcsolódó ivóvíz rekonstrukció. Az ivóvíz 
rekonstrukció kiviteli tervéhez tartozó javított 
költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz. 

6. A Piac előtti emlékkutak szerkezetépítési 
munkáinak (POND Kft.) Statikai műszaki 
leírását (Piac, bejárati emlékkutak vasbeton 
szerkezeteihez (Makói József Attila Városi 
Könyvtár környéke rehabilitációja) a 
dokumentáció tartalmazza, azonban a 
kapcsolódó tervek, ill. árazatlan költségvetési 
kiírás a dokumentációban nem szerepel. 
Kérem pótlását. 
 

A dokumentáció tartalmazza a Piac, bejárati 
emlékkutak vasbeton szerkezeteihez (Makói 
József Attila Városi Könyvtár környéke 
rehabilitációja) műszaki leírását. A kapcsolódó 
tervek és az árazatlan költségvetést 
Ajánlatkérő a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz.  
„Főösszesítő részletesbe be van írva a fájl 
neve. „Kv statika kutak 2016_08_02 
árazatlan” 

7. A kiadott dokumentáció a „makói József 
Attila Városi Könyvtár környéke 
rehabilitációjának” Árazatlan Költségvetési 
Kiírás Főösszesítőjét tartalmazza, azonban a 

A „makói József Attila Városi Könyvtár és 
környéke rehabilitációjának” árazatlan 
Költségvetési kiírás főösszesítőjét tartalmazó 
fájl egybeszerkesztve az alábbi fájlnévvel: 
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„Könyvtár új épületének kivitelezése” munkái 
árazatlan Főösszesítője, ill. a teljes 
beruházási Főösszesítő nem került kiadásra. 
Kérem pótlását. 

„Főösszesítő árazatlan épület és külső 
2017_01_23.xls”, melyet Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fog bocsátani, illetve letölthető 
lesz. 

8. A Könyvtár higiéniás felszerelése (piperék) 
megjelenik  

a) az építész költségvetés Rehabilitációs 
munkarészében,  

b) az épületgépészeti költségvetésben,  
c) a Konyhatechnológiai berendezések 

költségvetés Higiénés felszerelés 
munkalapján, valamint  

d) a 2_Bt-Típus bútorok tervben is, más-más 
mennyiséggel. Kérjük felülvizsgálni ezen 
felszereléseket, és megszűntetni a 
dokumentáció ellentmondását, javítani a 
költségvetési kiírásokat, amennyiben 
szükséges. 

a, Az „építészet és statika árazatlan kv 
2016_08_10 jav.xls” költségvetés 
Rehabilitációs munkarész munkafüzeti lapon 
szereplő 1-14. tételeket „0,-Ft-tal” kérjük 
szerepeltetni, mivel a munkafüzeti lap tételei 
szerepelnek a tételek szövegezésében 
megjelölt helyeken. A 9. tétel – bár a 
szövegezés nem tartalmazza- szintén szerepel 
az épületgépészeti költségvetésben. 
c, A konyhatechnológiában kiírt higiéniás 
felszereléseket a „konyhatechnológiai 
berendezések_1124-arazatlan.xls fájl, 
Higiénés felszerelés munkafüzeti lapon kérjük 
árazni. 
d, A költségvetésben szereplő mennyiségek a 
helyesek.  

9. Az előző kérdéshez kapcsolódóan, jól 
gondoljuk-e, hogy az építész költségvetés 
Rehabilitációs munkarészében azok a 
tételeket, melyek az épületgépészeti 
költségvetésben, vagy az elektromos 
munkáknál, vagy a belsőépítészet 
berendezéseknél is szerepelnek (1-8, 10-14. 
tétel), üresen, árazatlanul kell hagyni az 
építész költségvetésben? 

lásd. 8.a. pontban foglalt válasz 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz.  
 

10. Az ajánlati dokumentáció költségvetései 
között szerepel egy „Árazatlan költségvetési 
kiírás főösszesítő” nevű táblázat, ami nem 
tartalmazza az új könyvtár építési 
költségeinek összesítő sorait (Építészet-
Statika, Gépészet, Konyhatechnológia, 
Villamos, Könyvtár udvar) csak a környék 
rehabilitációját. Kérjük rendelkezésünkre 
bocsájtani egy olyan főösszesítőt, amelyik a 
teljes közbeszerzés tárgyát lefedi, mely 
tartalmazza az összes főbb munkacsoportot, 
amelyben az összes, 33 db költségvetés 
(excel táblázat) szerepel költségsorként, 
valamint tartalmazza a tartalékkeret összegét 
is. Máskülönben az ajánlattevők saját 
maguknak kell előállítani egy minden 
munkarészt tartalmazó főösszesítőt, de ezzel 
sérülhet az ajánlatok 
összehasonlíthatóságának alapelve. 

A költségvetések főösszesítője 
egybeszerkesztve az alábbi fájlnévvel készült. 
„Főösszesítő árazatlan épület és külső 
2017_01_23.xls” 
A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz.  
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11. A dokumentáció tartalmaz egy 
Akadálymentességi munkarész - árazatlan 
költségvetési kiírás (rehab makó árazatlan) 
excel táblázatot, melynek egyes elemei 
megjelennek más költségvetésekben is, 
például az építész költségvetés Rehabilitációs 
munkarészében. Kérjük felülvizsgálni, hogy 
nincs-e duplikáció, illetve kérdés, hogy az 
Akadálymentességi költségvetési kiírás 
egyáltalán árazandó-e? 

Lásd: 8. 9. pontokban foglalt válaszok. 

12. Az „Árazatlan költségvetési kiírás főösszesítő” 
tartalmaz egy „Piac előtti emlékkutak 
szerkezetépítése POND Kft” költségsort – 
ennek a tételes részleteit, kiírását nem 
találjuk a dokumentációban, kérjük 
rendelkezésünkre bocsájtani, pótlólag 
megküldeni. 

A dokumentáció tartalmazza a Piac, bejárati 
emlékkutak vasbeton szerkezeteihez (Makói 
József Attila Városi Könyvtár környéke 
rehabilitációja) műszaki leírását. A 
kapcsolódó terveket és az árazatlan 
költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz. 

13. A felolvasólapról (2.1. számú melléklet) nem 
derül ki, hogy az 1. részszempont, az ajánlati 
ár tartalékkerettel növelt, vagy anélküli kell 
legyen. Kérjük tisztázni, illetve kiadni 
módosított felolvasólapot amennyiben 
szükséges 

A felolvasólapon tisztázásra került az ajánlati 
ár. 

14. Az ajánlati felhívás VI.3. További információk 
13. pontja szerint „Ajánlatkérő konzultációt 
és helyszíni bejárást nem tart”.  
Véleményünk szerint a közbeszerzés 
tárgyának összetettsége, a Könyvtár 
építéséhez és környékének rehabilitációjához 
kapcsolódó közlekedésépítés, közműépítés és 
kertépítészeti munkák jellege miatt a 
helyszín bemutatása, a jelenlegi, meglévő 
helyi adottságok megismertetése 
ajánlattevők számára egységesen igencsak 
indokolt. Úgy véljük, a helyszín Ajánlatkérő 
által szervezett, hivatalos                   
bemutatása nagyban elősegíti az ajánlatok 
pontosságát, teljes-körűségét, minden 
körülmény figyelembe vételét, ami 
szerintünk T. Ajánlatkérő érdeke is. Kérjük a 
fentiek alapján felülvizsgálni az ajánlati 
felhívást vonatkozó kitételét, és – 
amennyiben mégis tartanak bejárást – 
tájékoztatást adni arról, hogy mikor lehet a 
helyszínt megtekinteni. 

Ajánlatkérő nem kíván helyszíni bejárást 
tartani, ugyanis az építési beruházás 
helyszíne mindenki számára közvetlenül 
megközelíthető, ennél fogva megismerhető is. 
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15. Kiegészítő tájékoztatás kérés a Vállalkozás 
Szerződés tervezettel kapcsolatosan  

“2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” című 
fejezet 8. pontjához kérjük a következő 
pontosítást elfogadni: A tartalékkeret alapján 
járó vállalkozási díjnak a végszámla helyett 
kérjük és javasoljuk az aktuális rész-
számlában történő elszámolását a műszaki 
ellenőr teljesítésigazolása alapján. 

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a 
szerződéstervezet ezen pontján. 

16. “2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” 
című fejezet 20. pontjához kérjük a 
következő kiegészítést szíveskedjenek 
jóváhagyni: Nem áll fenn késedelmi kamat 
szankció a még el nem számolt előleg 
vonatkozásában vállalkozó részére 
amennyiben a szerződés megszűnésének 
napján azt vállalkozó megrendelőnek 
átutalással hiánytalanul visszafizeti. 

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a 
szerződéstervezet ezen pontján. Egyrészt 
miután nyertes ajánlattevőnek 10%-os 
teljesítésenként van lehetősége részszámla 
kiállítására, így a teljesítés alatt folyamatosan 
5%-os többlettel rendelkezik. Mindamellett 
az előleg igénylése, vagy a teljes előleg 
megigénylése nem kötelező ajánlattevő 
számára. 

17. “2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” 
című fejezet 21. pontjának ii. alpontjához 
kérjük a következő észrevételt elfogadni: 
Kérjük szíveskedjenek a szerződés tervezet 
ezen ii. pontjának második mondatát 
összhangba hozni a 191/2009.(IX. 15.) 
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdéseivel. 

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a 
szerződéstervezet ezen pontján. 

18. “3. Szerződési biztosítékok, szerződés 
megerősítése” című fejezet 12. pontjához 
kérjük szíveskedjenek a következő 
kiegészítést elfogadni: Mivel a „garancia 
kiadó (pénzintézet, biztosító, stb.)” felé 
szükséges az aláírt szerződés bemutatása, 
így Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a 
szerződés aláírását követő 5 banki napon 
belül szolgáltatja. 

Ajánlatkérő a javaslatot elfogadja és a 
szerződéstervezet ezen pontját módosította. 

19. “5. Munkaterület átadás, munkavégzés” című 
fejezet 4. pontjához kérjük szíveskedjenek a 
következő kiegészítést elfogadni: Továbbá a 
könyvtár építési területe akkor megfelelő, ha 
a területen lévő  - terepszint  alatti és feletti 
- létesítmények bontása megtörtén, a terület 
építési törmelék mentes. 

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a 
szerződéstervezet ezen pontján. 
A közbeszerzési dokumentumok 5. kötete 
tartalmazza:  
„Makó, Deák Ferenc u. 2. (hrsz: 7617/2) alatti 
telken jelenleg üresen álló, alápincézetlen, 
földszintes, vasbeton vázas épület bontására 
Makó Város Önkormányzata érvényes 
közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen 
építési beruházásnak nem része a régi épület 
bontása, a kivitelezés megkezdésekor üres, 
kerítéssel határolt terület áll a kivitelező 
rendelkezésére.” 
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20. “5. Munkaterület átadás, munkavégzés” című 
fejezet 5. pontjához kérjük szíveskedjenek a 
következő kiegészítést elfogadni: Megrendelő 
az energia vételezési (csatlakozási) pontokat 
(áram, víz) az építési területen, vagy annak 
közvetlen közelében biztosítja Vállalkozó 
részére. 

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a 
szerződéstervezet ezen pontján. 
A szerződés szerinti munkavégzéshez 
szükséges ideiglenes villamos energia és víz 
vételezési pontok az építési terület közvetlen 
közelében rendelkezésre állnak. Az ideiglenes 
mérőhelyek kialakítása és a csatlakozás a 
közműre a Vállakozó feladata és költsége.  

21. “5. Munkaterület átadás, munkavégzés” című 
fejezet 11. pontjához kérjük szíveskedjenek 
a következő kiegészítést elfogadni: 
Megrendelő biztosítja, illetve közreműködik a 
„harmadik felek” érintett ingatlanjaira 
történő bejutást Vállalkozó részére 
állagfelvételi célból. 

Az Ajánlatkérő az “5. Munkaterület átadás, 
munkavégzés” című fejezet 11. pontjához a 
következő kiegészítést fűzi hozzá: 
Megrendelő segítséget nyújt a „harmadik 
felek” érintett ingatlanjaira történő bejutást 
Vállalkozó részére állagfelvételi célból. 

22. 5. Munkaterület átadás, munkavégzés” című 
fejezet 19. pontjához kérjük szíveskedjenek 
a következő kiegészítést elfogadni: 
Amennyiben ezen „speciális 
kötelezettségeket” az ajánlatkérési 
dokumentáció (kiviteli tervdokumentáció, 
költségvetés) és az ajánlatkérési 
dokumentáció részeként szolgáltatott 
engedélyek, műszaki leírások nem 
tartalmazzák, úgy Vállalkozó az e- körbe 
tartozóan esetlegesen felmerülő 
munkarészeket a pótmunka szabályai szerint 
végzi el. 

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a 
szerződéstervezet ezen pontján. 
A Vállalkozónak átalányáras ajánlatot kell 
adnia, a helyszín, a rendelkezésre álló 
tervdokumentáció és az engedélyek, 
hozzájárulások, előírások alapos ismeretében 
kell a költséget kalkulálnia. 

23. “7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos 
átadás-átvételi eljárás” című fejezethez a 
következő észrevételt tesszük: Kérjük 
szíveskedjenek a szerződés tervezet alábbi 
(7. fejezethez tartozó) 3. és 5. pontját 
pontosítani, összhangba hozni a 
191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1)-
(4) bekezdéseivel. Azaz a szóban forgó 
dokumentumokat, nyilatkozatokat, jótállási 
dokumentumokat, stb. a teljesítés igazolás 
alapján kiállított számla ellenértékének 
kézhezvételét követően adja át vállalkozó 
megrendelőnek. 

Ajánlatkérő a javaslatot nem fogadja el. 
A hiba- és hiánymentes átadás-átvételi 
eljárásnak és az építési napló lezárásának 
feltétele a dokumentumok átadása.  
 

24. “10. Egyéb rendelkezések„ című fejezet 10.b 
pontjához kérjük szíveskedjenek jóváhagyni 
a következő kiegészítést: Amennyiben a 
szerződés hatályba lépésének napja 
meghaladja a szerződés aláírásától számított 
60 napot, úgy vállalkozó jogosult a szerződés 
aláírásától számított 20. hónapot meghaladó 
teljesítési időszakra eső munkák után –  
megrendelővel előzetesen egyeztetve 
árkockázati fedezetet felszámolni az anyag 
és díjköltségre vetítve. Ennek mértéke 
3,5%/év. 

Ajánlatkérő nem fogadja el tájékoztatást kérő 
javaslatát, főként, mert Ajánlatkérő részére a 
Makovecz Imre életművének gondozásáról 
szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1850/2016. (XII. 23.) 
Korm. határozat hatályba lépésével került 
megítélésre a beszerzés megvalósítását 
biztosító támogatási összeg, ennél fogva a 
szerződés mindkettő fél aláírásával hatályba 
lép. 
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25. “10. Egyéb rendelkezések„ című fejezet 10.c 
pontjához kérjük szíveskedjenek jóváhagyni 
a következő kiegészítést: Megrendelő ebben 
az esetben is megtéríti Vállalkozó azon 
esetleges költségeit, melyek  a szerződés 
aláírását követően (de még a szerződés  
hatályosulását megelőzően) Megrendelő 
utasítására elvégzett munkák, ügyintézések  
következtében igazolhatóan merültek fel. 

Ajánlatkérő nem fogadja el tájékoztatást kérő 
javaslatát, ugyanis a szerződés hatályba 
lépését megelőzően a szerződésből eredően 
nem keletkezhetnek jogok, sem 
kötelezettségek. 

26. A Építészet és statika árazatlan költségvetés 
(Építészet és statika árazatlan kv 
2016_08_10 jav.xls) Irtás, föld- és 
sziklamunka fejezetének első tétele: Meglévő 
épület bontása 6050 légm3. Ez melyik épület 
és hol találhatók a dokumentációban az erre 
vonatkozó bontási tervek? Az Ajánlati 
dokumentáció 5. kötet műszaki leírás (88. 
oldal) ezt írja: „Makó, Deák Ferenc u. 2. 
(hrsz: 7617/2) alatti telken jelenleg üresen 
álló, alápincézetlen, földszintes, vasbeton 
vázas épület bontására Makó Város 
Önkormányzata érvényes közbeszerzési 
eljárást folytatott le. Jelen építési 
beruházásnak nem része a régi épület 
bontása, a kivitelezés megkezdésekor üres, 
kerítéssel határolt terület áll a kivitelező 
rendelkezésére.” Jól gondoljuk-e, hogy a 
szóban forgó, másik eljárás részeként 
elbontásra kerülő épület van kiírva jelen 
eljárás építészeti költségvetésében is? Kérjük 
tisztázni, illetve megszűntetni az 
ellentmondást (amennyiben van), illetve 
kérjük törölni a nem jelen eljáráshoz tartozó 
tételt.  

A bontás nem része a feladatnak. 
lásd 3. pontban foglalt választ. 
Építészet és statika árazatlan kv 2016_08_10 
jav” fájl Irtás, föld- és sziklamunka 1 
tételében szürke háttérszínnel, „0”Ft 
szerepel. a mennyiség szintén „0”-ként 
szerepel.  
Ajánlatkérő a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz. 
. 

27. Előző kérdésünkhöz kapcsolódóan, jól 
gondoljuk-e, hogy a másik eljárás részeként 
elbontásra kerülő épület minden talajban 
lévő építményrésze (alaptestei, 
közművezetékei, stb.) is elbontásra kerülnek, 
valamint elkészül a helyszín tereprendezése 
is (pl. a régi alapgödrök betemetése), 
mielőtt jelen eljárás nyertese átveszi a 
munkaterületet?  

Igen, jól gondolják. 

28. Kérjük kiegészítő tájékoztatás keretében 
részletezni, hogy a Könyvtár Építészet és 
statika költségvetés kiírás Fém- és könnyű 
épületszerkezet munkalap 1. tétele, „Épület-
acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 
konszignáció szerinti kivitelben, S235 JR G2 
anyagminőségben” 1,058 tonna pontosan 
hol készül, és melyik konszignáción/terven 
szerepel? 
 

Makó, Könyvtár tervdokumentáció, S-02d, S-
03a, S-03d, S-04 statikai tervdokumentáció 
tervlapjain szereplő tételek összessége. 
A javított teljes költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
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29. A természetes kőburkolatra vonatkozóan 
kérnénk szíves tájékoztatásukat és 
megerősítésüket a tervezési koncepció 
alapján, hogy 8-10-es kiskockára gondolnak-
e, illetve a szín tekintetében szürkés lila, 
vagy vöröses barna porfírra gondolnak? 

Méret: 8-10 cm-es kiskockakő, a szín: 
szürkéslila 

30. Az ivóvíz rekonstrukciós munkákra 
vonatkozóan nem találunk költségvetési 
kiírást a dokumentációban, holott tervek 
vannak róla. Kérjük szíveskedjenek ezt 
kiegészítésként megküldeni részünkre. 

Lásd az 5. pontban adott választ. 

31. Az ideiglenes forgalomtechnika mappában 
található „Közútkezelői Hozzájárulás” „II. 
Forgalmi előírás” utáni szakaszában említik, 
hogy: 

 

 
Ami alapján az ideiglenes forgalomkorlátozás a 
„Jogosult” (jelen esetben az építtető, 
Ajánlatkérő) kompetenciája. Erre vonatkozóan az 
ajánlatok egységes elbírálhatósága érdekében 
célszerűnek tartanánk, ha T. Ajánlatkérő 
megadna keretösszeget a Közútkezelő erre 
vonatkozó árajánlata alapján, hogy mit 
szerepeltessenek az ajánlatadók az árajánlatban. 

A „jogosult” személye, aki az útszakasz 
kezelőjétől a hozzájárulást megkapja, ebben 
az esetben a T. Kivitelező. Az Építtető a 
Kivitelezővel kötött megállapodásban a 
bontási feladatokat is áthárítja. Ennek 
költségét a Magyar Közút Nzrt-vel egyeztetve 
kell meghatározni előzetes írásbeli 
megkeresés alapján. 

32. Az „Árazatlan költségvetés Útépítés és 
Csapadékvíz” megnevezésű költségvetési 
kiírás 2.  „Közműbekötések” megnevezésű 
munkafüzet lapja üres, nem tartalmaz 
semmit. Az első munkafüzet lapon szereplő 
költségvetési összesítő 4. során viszont 
szerepel, itt szerepeltetni kellene ennek a 
hiányzó költségvetési résznek a végösszegét. 
Kérjük a nevezett költségvetési kiírás 
hiányzó részét szíveskedjenek pótolni. 

A javított teljes költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
 

33. A burkolatépítési munkáknál a 
tervdokumentáció Semmelrock Appia Antica 
Antikolt térkő burkolat típust nevez meg 
igényszintként. Előzetes, Makó város 
területén létesült kivitelezési munkáknál több 
helyen Semmelrock Ökogrren térkő burkolat 
valósult meg. Ennek ellenére mégis az Appia 
Antica típust részesítik előnyben jelen 
eljárásban? 

Igen, a Semmelrock Appia Antica tipust 
részesítjük előnyben. 
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34. Meglévő szennyvíz vezeték szerepel a közmű 
genplán terveken, de az ajánlati 
dokumentáció nem tartalmaz se terveket, se 
költségvetést a szennyvíz vezetékkel 
kapcsolatosan. Kérdésünk, hogy ezek szerint 
az érintett tervezési területen a meglévő 
szennyvíz hálózat alkalmas az új 
könyvtárépület fogadásra, és jól gondoljuk, 
hogy nincs szükség szennyvíz-vezeték 
rekonstrukcióra, bővítésre, stb. jelen 
eljárásban?  

Szennyvízrekonstrukció nem része ezen 
beruházásnak. A beruházás az ivó- és 
diszkutak, valamint a könyvtárépüket 
bekötésben érinti a szennyvízvezetéket.   
A fedlapok szintre helyezése a feladat ebben 
a munkarészben. 

35. A közlekedésépítés műszaki leírásának 20. 
oldalán szerepel, hogy az „Alföldvíz Zrt. 
nyilatkozatának megfelelően az alábbiakat 
be kell tartani: (…) A burkolatba eső 
szennyvíz-csatorna állapotát, a tervezési 
szakaszban kamerás vizsgálattal kell 
felmérni. Amennyiben nem megfelelő az 
állapota, azt ki kell váltani, vagy béleléses 
rekonstrukció alá kell vetni. Ennek műszaki 
megoldását az illetékes mérnökségen 
egyeztetni szükséges.” Ezek a műszaki 
feladatok, előírások nem jelennek meg az 
ajánlati dokumentációban (tervek, 
költségvetések). Amennyiben ezek a munkák 
mégis részei az eljárásnak, kérjük 
kiegészíteni a dokumentációt a vonatkozó 
tervekkel, költségvetési kiírásokkal.  

Szennyvízrekonstrukció nem része ezen 
beruházásnak. A beruházás az ivó- és 
diszkutak, valamint a könyvtárépüket 
bekötésben érinti a szennyvízvezetéket.   
A fedlapok szintrehelyezése a feladat ebben a 
munkarészben. 
 

36. Kérjük szíveskedjenek megadni az új 
könyvtár épület esetében a szolgáltatásra 
kerülő munkaterület méretét, kiterjedését. 
Önmagában a „telekhatár” szaggatott 
vonallal határolt terület építési-felvonulási 
területként nem elegendő (E-01 jelű Kitűzési 
terv), hiszen az gyakorlatilag egybe esik az 
épület kontúrjával. Amennyiben csak ez a 
terület minősül építési területnek, úgy kérjük 
adják meg, hogy a közterületen hol lehet 
kialakítani (igénybe venni) felvonulási és 
depónia területet, illetve kérjük, hogy ezen 
esetben adják meg a közterület foglalási díj 
mértékét is amennyiben az önkormányzat 
költséget számít(ana) fel a közterület 
használatáért. Amennyiben tehát az 
előbbiekkel összefüggésben közterületet kell 
igénybe venni költségtérítés ellenében, úgy 
kérjük a „Felvonulási létesítmények” 
munkanemet ezzel a tétellel kiegészíteni 
szíveskedjenek. 

 

A kiírásban és tervlapokon (pl. É-00) 

szerepel, hogy a könyvtár környezete is része 

ezen beruházásnak, tehát a kérdés nem 

értelmezhető. A könyvtár melletti Coop 

áruház árufeltöltésének lehetőségét, 

valamint a lakóknak az ingatlanjaik 

megközelítését is biztosítani kell. 
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37. Az új könyvtár épület „Építészet és statika 
költségvetés kiírás” Felvonulási 
létesítmények munkanemét – az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében - 
kérjük pontosítani, kiegészíteni az alábbiak 
szerint: 

 
1/ a 6. sz. tétel (Mobil WC-k) darabszámát kérjük 
1-ről 4 db-ra módosítani, a bérlet időt pedig 10 
hónapról 18 hónapra növelni. 
 
2/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” Ideiglenes elektromos elosztó vezetékhálózat 
kiépítése és bontása 150 fm. 
 
3/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
12-005-9.1 Ideiglenes Világítás térvilágító 
lámpatesttel 6 db 
 
4/ Kérjük a 7. sz. tétel (raktár konténer) 
esetében az 1 db-ot 5 db-ra módosítani, a bérleti 
időt pedig 10 hónapról 18 hónapra korrigálni. 
 
5/ Kérjük a 8. sz. tétel (iroda konténer) esetében 
az 1 db-ot 4 db-ra módosítani, a bérleti időt 
pedig 10 hónapról 18 hónapra korrigálni. 
 
6/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, 
kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
12-002-1.1 Közúti híd gyalogos forgalomra 18 m2 
 
7/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, 
kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” Forgalom technológiai terv elkészítése, 
szükséges engedélyek beszerzése 1 klt. 
 
8/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, 
kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” Forgalom technika kialakítása (megfelelő 
táblák kihelyezése ~14 db, útburkolati jelek 
felfestése ~ 100m2) 1 klt. 
 
9/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, 
kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” Építési helyszín környezetének 
állapotfelvétele (fénykép és/vagy video felvétel 
formájában  
1 klt. 
10/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” 5 db Ideiglenes elektromos elosztó szekrény 
(pld.:Kalocsa tip.)  19 hónap 
 
11/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” ideiglenes vízfogyasztás költsége 19 hónap 
 

A költségvetés kijavításra kerül az alábbi 
tételek vonatkozásában:  
 
1 /Mobil WC-k) darabszáma és hónap 
Az „Építészet és statika árazatlan kv. 
2016_08_10 jav költségvetés, Felvonulási 
létesítmények 6. tételét „0”,-Ft egységárral 
került beállításra.. A kiegészítő tételek között 
szerepel a javított tétel. 
 
5/Iroda konténer kivitelezési időtartamához 
igazítása, de 2 db elegendőnek ítélünk. 
 
6/ 12-002-1.1 Közúti híd gyalogos forgalomra 
18 m2 
 
7/ „K” Forgalom technológiai terv elkészítése, 
szükséges engedélyek beszerzése 1 klt. 
 
8/ „K” Forgalom technika kialakítása 
(megfelelő táblák kihelyezése ~ 4 db, 
útburkolati jelek felfestése ~ 10 m2) 1 klt. 
 
14/ „K” Időarányos gépköltség (500 kg 
teherbírású ép. felvonó) 120 nap 
 
A többi tétel esetében, vagy az adott 
költségvetési tételnél kell figyelembe venni a 
költséget (pl. daruzás, víz és energia ktsg.) 
vagy pedig a rezsióradíjban. Külön nem 
kívánjuk szerepeltetni a költségvetésben. 
Továbbá, az egyes Vállalkozók speciális 
igényeik költségeit építsék be a vállalási 
árukba. 
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12/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” ideiglenes áramfogyasztás költsége 19 
hónap 
13/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” Időarányos gépköltség (20 tonna teherbírású 
autódaru)   500 műó 
 
14/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” Időarányos gépköltség (500 kg teherbírású 
ép. felvonó))   120 nap 

 
15/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, 
kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 
„K” Teljesítési, jótállási és előleg visszafizetési 
garancia, valamint épszer. biztosítás 
szolgáltatásának költsége  1 átalány ktg. 

 
16/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, 
kérjük új tétellel kiegészíteni munkanemet: 
„K” Őrkonténer telepítése, fenntartása 19 hónap 

38. A költségvetésből hiányoznak az alábbi, 
egyéb járulékos költségelemek: 

1/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a költségvetést a 
rendeletekben, jogszabályokban előírt 
szolgáltatások fedezeteként: 

„K” Munkahelyi kockázatértékelési terv készítése 
projektre    1 db 
„K” Mentési terv (munkavédelem, 
környezetvédelem) készítése projektre 1 db 
„K” Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése 
1 db 

2/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a  
költségvetést rendeletekben, jogszabályokban 
előírt szolgáltatások fedezeteként: 
„K” Munka és tűzvédelmi dokumentált 
ellenőrzés, bejárás, dokumentált alkohol  
szondás méréssel (heti 1 alkalom) 80 hét 

3/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a  
költségvetést rendeletekben, jogszabályokban 
előírt szolgáltatások fedezeteként: 
„K” Hulladék nyilvántartás vezetése  20 
hónap 

4/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a  
költségvetést rendeletekben, jogszabályokban 
előírt szolgáltatások fedezeteként: 
„K” hulladék összesítő ténylap készítése 1 
db 

Ezen költségek a rezsióradíjban megtérülő 
költségek, külön nem kívánjuk szerepeltetni a 
költségvetésben. 

39. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Felvonulási létesítmények” munkanem 
tartalmazza a vákuum kutas víztelenítés 
berendezéseit. A kv. kiírásból azonban 
kimaradt a következő tétel:  

14-006-1.2 Talajvízszint-süllyesztés 
előkészítése, gyűjtő- vagy 
nyomócsőszerelés és - elbontás, 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 
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karimás csövekből, víztelenítéshez, 
DN 150  
160 fm.  
Kérjük, szíveskedjenek kiegészíteni 
a kv. kiírást a jelzett tétellel. 
 

40. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Felvonulási létesítmények” munkanem 
tartalmazza a vákumkutas víztelenítés 
berendezéseit. A kv. kiírásból azonban 
kimaradt a következő tétel:  

14-009-1 Vákuumkút helyének 
kiöntése habarccsal  
1050 fm.  
Kérjük, szíveskedjenek kiegészíteni 
a kv. kiírást a jelzett tétellel. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 

41. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírása nem tartalmaz „Dúcolás” 
munkanemet, illetve dúcolással kapcsolatos 
tétel kiírást. Az alapozási síkot -2,80 m-en 
határozta meg a tervező (S-1 jelű terv). A 
tartószerkezeti műszaki leírás szerint a 
felszíni talajréteg közepesen tömör, 
vastagsága -2,0  -  -2,7m. A szakmai 
előírások szerint: ”…dúcolni kell a 
talajminőségtől függően, ha a leásás 
mélysége középtömörségű talaj esetén az  
1,2 m értéket meghaladja.” Előbbiek alapján 
kérjük, szíveskedjenek a tervezői 
költségvetést a szükséges dúcolási tétellel 
kiegészíteni. Dúcolandó munkagödör felület: 
~1.190 m2. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 

42. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás Helyszíni beton és vasbeton 
munkanem 6. sz. tételénél a fi 20 mm 
átmérőjű betonacél helyes mennyisége a 
tervek alapján 3,694 to helyett 4,085 to. 
Kérjük a mennyiséget javítani 
szíveskedjenek az Ajánlatkérési (tervezői) 
költségvetés kiírásban. 

 

Az S-03b jelű statikai terven szereplő fi20 mm 
átmérőjű betonacél tévesen került kiírásra 
fi40 mm-es átmérőjű betonacélként. Ezért az 
„Építészet és statika árazatlan kv. 
2016_08_10 jav költségvetés, Helyszíni beton 
és vasbeton munkanem 7. tételét „0”,-Ft-
egyégárral rögzítettük. A fi 20 mm-es 
átmérőjű betonacél többletét pedig kiegészítő 
tételek között kérjük árazni.  
A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 



 

13/24

43. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Bádogozás” munkanem nem 
tartalmazza a csapadékvíz lefolyócső (lásd 
pld. Délkeleti homlokzati terven E-19 jelű 
terv) készítését az épület négy sarkán Ø150 
mm acél védőcsőből. Szükséges mennyiség 
4x 2,5 m =10 fm. Kérjük a tervezői 
költségvetést ezen tétellel kiegészíteni 
szíveskedjenek. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 

44. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Felületképzés” munkanem nem 
tartalmazza a homlokzati terveken (pld.: E-
19, 21,22 jelű tervek) feltüntetett vasbeton 
pillérek glettelési és mészfestékkel történő 
festési munkáinak tételeit. Kérjük 
szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen 
tételekkel kiegészíteni a szükséges 
mennyiségi paraméterek (m2) megadásával. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 

45. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Felületképzés” munkanem nem 
tartalmazza a B-08_3 jelű terven (Tetőtéri 
álmennyezeti alaprajz) F7 és F7*-al jelölt 
hangszigetelt falak (emeleti gépészeti tér 
falai) glettelését és mészfestését. Kérjük 
szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen 
tételekkel kiegészíteni a szükséges 
mennyiségi paraméterek (m2) megadásával. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 

46. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Szárazépítés” munkanem nem 
tartalmazza a B-08_3 jelű terven (Tetőtéri 
álmennyezeti alaprajz) R17 jelű 
rétegrendben megadott 2 réteg, 3 - 3 cm 
vtg. OSB lap beépítését. Kérjük 
szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen 
tételekkel kiegészíteni a szükséges 
mennyiségi paraméterek (m2) megadásával. 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 

47. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Szárazépítés” munkanem nem 
tartalmazza a B-08_1 jelű Földszinti 
álmennyezet terven jelölt (általában 
600x600 mm méretű) revíziós nyílások 
beépítést/kialakítását. Kérjük szíveskedjenek 
a tervezői költségvetést ezen tételekkel 
kiegészíteni a szükséges mennyiségi 
paraméterek  (db) megadásával. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 
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48. A könyvtár épület tervezői költségvetés 
kiírás „Szigetelés” munkanem nem 
tartalmazza a padló és födémek 
rétegrendjébe betervezett „1 rtg. 0,1 mm-es 
vtg. PE fólia technológiai szigetelés” 
beépítését. Lásd pl.: R3/2, R3/3,  R5/1, R4, 
R5/3 jelű rétegrendeket az E-08 jelű terven. 
Kérjük szíveskedjenek a tervezői 
költségvetést ezen tételekkel kiegészíteni a 
szükséges mennyiségi paraméterek (m2) 
megadásával. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
Az „Építészet és statika árazatlan kv. 
2016_08_10 jav költségvetés, Helyszíni beton 
és vasbeton munkanem 22. tétele 
tartalmazza. 

49. Az E-08 jelű terv Rk6 jelű rétegrendje az 
„Épület körüli általános térburkolat” rétegeit 
(összetevőit) határozza meg. Kérjük 
szíveskedjenek megadni, hogy a 
szolgáltatott tervezői költségvetés kiírásban 
hol találhatóak meg ezen rétegrend 
kivitelezésének tételei. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A környék rehabilitációs tervek tartalmazzák 
a könyvtár épületéhez csatlakozó térburkolási 
munkákat.  

50. Kérjük szíveskedjenek megválaszolni, hogy a 
könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás 
„Kőburkolat készítés” munkanem 1. és 2. sz. 
tételeiben foglalt munkák (térburkolat 
készítése rendszerkövekből 6 cm vtg.-al és a 
beton burkolatalap készítése 6-30 cm vtg.-
ban) a könyvtárépület mely részén 
találhatóak, melyik alaprajz, vagy metszet 
rajz ábrázolja ezeket a burkolati rétegeket. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
Az burkolat az 1. emeleti terasz burkolási 
munkára vonatkozik. A 2. tétel az emeleti 
terasz és fedett terasz lejtésképző 
betonmennyiségét tartalmazza.  

51. Az építész alaprajzok alapján a kiviteli 
tervdokumentáció részeként készült több 
metszet is (A-tól L jelűig), ennek ellenére az 
ajánlati dokumentáció csupán egy metszetet 
tartalmaz (az A-A jelűt). Kérjük 
rendelkezésünkre bocsájtani a többi építész 
metszetet is, tekintve, hogy egyetlen 
metszetből ez az összetett épület nem 
értelmezhető, a költségvetés mennyiségei 
nem ellenőrizhetők, mérhetők stb. 

A hiányzó metszeteket - E-9, E-18; E-20 - 
Ajánlatkérő a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz. 
 

52. Az ajánlati dokumentáció jelen formájában 
áttekinthetetlen. Hiányzik egy egységes, 
teljes körű terv- és iratjegyzék, amiből 
megállapítható lenne, hogy mi az ajánlati 
dokumentáció valós tartalma (minek kellene 
legyen). Az eddig általunk feltárt 
hiányosságok (mint pl. Piac előtti emlékkutak 
szerkezetépítése POND Kft költségvetés 
hiánya, az ivóvíz rekonstrukciós munkákra 
vonatkozó költségvetés hiánya, és az építész 
metszetek hiánya) arra enged következtetni, 
hogy a rendelkezésünkre bocsájtott 
dokumentáció hiányos, és az általunk eddig 
észlelteken túl is lehetnek még további 

Ajánlatkérő a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani a „Kv statika kutak 2016_08_02 
árazatlan” költségvetési fájlt, amely az 
emlékkutak szerkezetépítési munkáit 
tartalmazza, továbbá a tartalomjegyzéket, 
teljeskörű terv- és iratjegyzék is. 
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hiányok. Mindezek alapján szükségesnek 
látjuk és kérjük rendelkezésünkre bocsájtani 
egy teljes körű terv- és iratjegyzéket az 
ajánlati dokumentáció tartalmáról, hogy 
összevethessük a kiadott (letölthető) 
dokumentációval. 

53. A makói József Attila Városi Könyvtár építés 
építészeti munkák E-32/3 tervlap szerinti 
csigalépcső és kapcsolódó szerkezetek 
munkáit az árazatlan költségvetési kiírás 
csak részben tartalmazza, a konszignációban 
szereplő fa elemek a kiírásban nem 
szerepelnek. Kérem a kiírás ellenőrzését, 
pontosítását. 

 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
A kiegészítő tételek között kérjük árazni. 

54. A „Hő- és meleg víz távvezetékek 
rekonstrukciója” projekt elem költségvetése, 
az építés előkészítő munkák körén belül 
tartalmaz két kérdéses tételt. Az ” Ideiglenes 
meleg víz ellátás kiépítése és bontása”, 
valamint az „ Ideiglenes vízellátás kiépítése 
gyorscsatlakozó szerelvényekkel” tételeket. 
A dokumentációban más erre utaló tervlap 
nem található. Ha a kivitelezés során 
szükséges fentiek kiépítése, úgy kérjük 
amennyiben ismert, adják meg a szolgáltató 
álláspontját e kérdésben. 

A szolgáltató álláspontja szerint a kérdéses 
tételek vonatkozásában a megvalósítás során 
be kell vonni az ideiglenes közművek 
kiépítésébe. Ehhez írásbeli megkeresés 
szükséges. 
Az ideiglenes vízellátás kiépítése a kivitelező 
felvonulási munkáinak része, az az építés 
közbeni saját vízigényének biztosítására 
szolgál, mely miatt az organizációs terv része. 
A tervezéskor nem ismerhető a helye és a 
vízigény, ezért a kivitelező egyezteti a helyi 
üzemeltetővel. Amennyiben egy kivitelező 
nem tart igényt vízvételi hely kiépítésére, 
nem szükséges erre ajánlati díjat adni. 

55. A fent jelzett költségvetés nem tartalmazza 
az elbontott 1.650 m, jelenleg üzemelő 
csővezeték, bontást követő elhelyezését. A 
többi bontási tétel vonatkozásában szintén 
nélkülözi a kiírás a bontott anyag 
lerakójának megjelölését. Kérjük, adják meg 
az elhelyezés módját és helyét, valamint 
költségvetési besorolását. Az is egy 
megoldás, ha a pályázónak kell lerakót 
találni, vagy ha igényt tart rá a jelenlegi 
üzemeltető, viszont a költségelés helye 
ebben az esetben is kérdésként merül fel. 
 

A Vállakozó feladata a bontott anyag 
elhelyezése.  

A költségvetésből kimaradt a bontott fűtési 
vezetékek lerakó(tároló)helyre történő 
elszállításának tétele. Kérjük új sor 
beszúrásával pótolja. MVH kód: 02-030-
3277156, mennyiség: 16,25 to. Mivel a 
bontott anyag is a közmű tulajdonosáé, az 
elhelyezés, lerakás csak az ő tudtával és 
beleegyezésével történhet, ezért nyilván 
annak helyét és módját is a távvezeték 
tulajdonosa (üzemeltetője) adja meg. 
Elszállítása – megállapodás szerint – vagy a 
bontást végző vállalkozó, vagy az 
üzemeltető feladata lehet. A keletkező 
hulladékok elhelyezését minden 
ajánlattevőnek magának kell megoldani.  
 A 45/2004 KM-KvVM sz. rendelet 11. §-a az 
építtetőt terheli az építési és bontási 
hulladédékokkal kapcsolatos 
dokumentumok kitöltésére. A mennyiségek 
a költségvetési kiírás megfelelő tételeiben 
megtalálhatók 
Környék rehab Kieg tételekben szerepel a 
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költség 

56. A „Csapadékvíz elvezetés” árazatlan 
költségvetés szintén nem tartalmazza a 
bontott anyagra, kimaradó földre vonatkozó 
instrukciókat. A kérdésem az, hogyan 
költségeljük az elszállítás és lerakás díját. 

 

A Vállakozó feladata a bontott anyag 
elhelyezése. A javított költségvetést 
Ajánlatkérő a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz. 
A 45/2004 KM-KvVM sz. rendelet 11. §-a az 
építtetőt terheli az építési és bontási 
hulladédékokkal kapcsolatos dokumentumok 
kitöltésére. A mennyiségek a költségvetési 
kiírás megfelelő tételeiben megtalálhatók 

57. A „makói József Attila Városi Könyvtár 
környékének rehabilitációja (Makó, Deák 
Ferenc utca) automata öntözőrendszer” 
árazatlan költségvetése OPCIONÁLIS 
tételeket (nyomásfokozás) tartalmaz. Az 
összesítőbe a nyomásfokozás nélküli nettó 
összeget, vagy az opcionális tételekkel 
növelt nettó összeget kell szerepeltetni? 
 

Kérjük a tételt beárazni, az opcionális tétellel 
növelt összeget kérjük szerepeltetni. 

58. A makói József Attila Városi Könyvtár építés 
hangosítási rendszer szerelési munkáiról 
nincs műszaki leírás és terv, a hangszórók 
pontos elhelyezéséről sincs információ. 
Kérem pótlását. 
 

Előirányzati költségként 2.000.000,- Ft-ot 
kérünk szerepeltetni.  
A javított költségvetést Ajánlatkérő 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 

59. Az E-8 jelű terven (A-A metszet) „F1” és 
„F2” jelű lábazati és homlokzati rétegrend 
meghatározásnál látható, hogy a tervező a 
homlokzati falazat kültér felöli oldalán 
úgynevezett „szélzáró vakolat” készítését 
írta elő 1 cm vtg.-ban. Ez a „szélzáró” 
vakolat nem szerepel a könyvtár épület 
„Vakolás és rabicolás” munkanem tételei 
között. Kérjük, hogy ezen tétellel (~480 
m2 szélzáró vakolat) a tervezői 
költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek. 

Kiegészítő tételek között kérjük árazni.  
A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
 

60. A könyvtár épület E-02, -03, 04 jelű 
építész alaprajzain feltüntetett F1-től F7*-
ig jelű falazati rétegrendeken mindenütt a 
felületképzés megoldásaként glettelés és 
mészfestés van meghatározva. 
Ugyanakkor a tervezői költségvetés kiírás 
„Felületképzés” munkaneme diszperziós 
festési munkát tartalmaz. Kérjük tisztázni, 
hogy a festési munkát diszperziós vagy 
mész festékkel kell-e elvégezni és árazni? 
Amennyiben mészfestés is szükséges 
egyes felületeken úgy kérjük az ezzel 
kapcsolatos tételkiírással kiegészíteni - a 
szükséges mennyiségi paraméterek (m2) 
megadásával - a tervezői költségvetés 
kiírást. 

Diszperziós festést kérjük figyelembe venni. 
Kiegészítő tételként szerepeltetjük a 
glettelést és festést. Diszperziós festés készül 
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61. A könyvtár épület építész és statikai 
kiviteli tervei szerint lift építésére is sor 
kerül az épületben. A rendelkezésünkre 
bocsájtott ajánlatkérési(kiviteli) 
dokumentáció azonban nem tartalmaz 
semmilyen műszaki tartalmi 
megfogalmazást a felvonóval 
kapcsolatosan. A könyvtár épület építész 
és statikai tervezői kv. kiírása sem 
tartalmaz a felvonóval kapcsolatos tétel 
kiírást. Jól értelmezzük –e, hogy a felvonó 
gyártása, szállítása és szerelése nem része 
ezen tendernek? Amennyiben mégis része, 
akkor kérjük szolgáltatni a felvonóra 
vonatkozó műszaki dokumentációt és 
tervezői kv. kiírást. 

Kiegészítő tételek között kérjük árazni. A lift 
műszaki dokumentációját, valamint a javított 
költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz. 

62. A költségvetési kiírás és a tervek között 
mennyiségi és műszaki tartalmi eltérések 
vannak. A Könyvtár építész Szárazépítés 
kiírásban 477,47 m2 két rétegű Blue 
Acoustic borítású álmennyezet szerepel, a 
rajzokon kb. 70-80 m2). Kérjük 
felülvizsgálni. 

A költségvetésben kiírt mennyiség helyes.  

63. A Könyvtár építész terveken szerepel CW 
vázszerkezetű álmennyezet, de a kiírásban 
ilyen jellegű nem szerepel. Kérjük 
kiegészíteni.  

Nem szükséges CW profilrendszer 
alkalmazása. Elegendő CD/UD profilrendszer 
alkalmazása. 

64. A Könyvtár tetőtérben OSB lap – 5 cm 
szig. – OSB lap – 12 cm szig. – 2 rtg. Blue 
Acoustic lap rétegrendű álmennyezet 
szerepel, a kiírásban csak a szigetelőanyag 
elhelyezés és a lapborítás szerepel. Az 
OSB lapokat kérjük kiegészítő tételként 
kiírni a költségvetésben. 

Kiegészítő tételek között kérjük árazni.  
A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
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65. A Könyvtár építész költségvetésének 
tetőfedő munkarészéből hiányoznak az 
alábbi tételek 

a. Egyedi íves fedés kialakítása főbejárat 
részen   CUPA H12 Hajlatpala 40x13 v. 
42x15 cm természetes pala - 149 m2. 

b. Pikkelyesen rakott természetes palafedésnél 
élgerinc készítése. Bekötött szegélyként 
CUPA H12 Rechteck 35x25, 50x25, 40x20, 
30x20 palákkal, Főbejárati rész élinél. - 24 
m. 

c. Kiegészítő elemek elhelyezése. Napelemhez 
tartozó konzolok beépítése terméspala 
fedéshez, VM Zinc bádog papucs.  A tétel 
nem tartalmazza a konzolok árát. 
(előirányzott mennyiség) 108 db. 

d. Kiegészítő elemek elhelyezése. Villámhárító 
vezeték tartók beépítése terméspala 
fedéshez. A tétel nem tartalmazza a tartók 
árát.(előirányzott mennyiség) - 105 db. 

Kérjük kiegészíteni a költségvetést a fenti 
tételekkel.  

Az „Építészet és statika árazatlan kv 
2016_08_10 jav fájl Tetőfedés munkafüzeti 
lap 1. tétel egységárképzésénél kérjük árazni 
a tetőfedési kiegészítő tételeket. 

66. A Könyvtár építész költségvetés  
Rehabilitációs munkarész fejezetében az 
alábbi tételekhez nem találunk a ITPP1, 
ITPU1 nevű  konszignációt: 

16. Tétel: Taktilis vezetősáv vakok és 
gyengénlátók számára, ITPP1      18 m 
17. Tétel: Taktilis vezetősáv vakok és 
gyengénlátók számára, ITPU1    160 db 
Kérjük pótlólag megküldeni szíveskedjenek.  

 

Az „Építészet és statika árazatlan kv 
2016_08_10 jav fájl Rehabilitációs 
munkarész 16 és 17. tételei tartalmazzák. 

67. A Könyvtár építész költségvetés 
Rehabilitációs munkarész fejezetében a 
Tájékoztató táblák gyártása és elhelyezése 
munkarészhez nem találtunk 
konszignációt, terveket. Kérjük ennek a 
pótlását. 

A konszignációk az akadálymentes 
tervfejezetben találhatóak. 

68. A Könyvtár építész költségvetés 
Belsőépítészeti berendezések fejezetében 
lévő alábbi Mosdó pultok költsége 
tartalmazza a mosdópult szaniter –ét, 
avagy csak maga a mosdó pult értendő 
alatta? 

 Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) 
laminált 28 mm pultlappal gyártása és 
elhelyezése.  

Méret: 52x250 cm Konszignációs jel: A-1 

 Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) 
laminált 28 mm pultlappal gyártása és 
elhelyezése.  

Méret: 52x140 cm Konszignációs jel: A-2 

 Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) 
laminált 28 mm pultlappal gyártása és 

Csak mosdópultokat tartalmazza. 
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elhelyezése.  
Méret: 52x272 cm Konszignációs jel: A-3 

 Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) 
laminált 28 mm pultlappal gyártása és 
elhelyezése.  

Méret: 52x198 cm Konszignációs jel: A-4 

69. A Könyvtár építész költségvetés 
Belsőépítészeti  berendezések 34. 
tételével - Előadó asztala gyártása és 
elhelyezése konszignáció szerinti kivitelben 
Konszignációs jel: BE-26 – kapcsolatban 
jelezzük, hogy a költségvetés szerint 2 db, 
a műszaki leírás, alaprajz szerint 1 db. 
Melyik a helyes mennyiség? 

Költségvetésben szereplő 2 db mennyisége a 
helyes. 

70. A kültéri elektromos költségvetésekben 
(JAKAB & SOMA Bt.) a H oszlopok szerepe 
mi és benne kell e hagyni az ajánlatban? 
Továbbá ezek a költségvetések nem 
tartalmazzák a szokásos anyag, díj, anyag 
összesen, díj összesen oszlopokat. 
Kiegészíthetik-e ajánlattevők ezekkel a 
költségvetéseket az árazás érdekében? 

A H oszlopnak csak tervezés szakaszában van 
szerepe (ez egy szűrő). Természetesen 
kiegészíthetik az ajánlattevők! 
 

71. A gyengeáramú költségvetésben 2 fül 
található (árazott és árazatlan) közel 
ugyanazzal a tartalommal, annyi 
különbséggel hogy az árazott fülön a 
hangosítás rendszer a többlet. Melyiket 
kell figyelembe venni? 

Az árazott munkafüzeti lapot kérjük árazni. 
Az árazatlan munkafüzeti lap tételeit „0,-Ft-
tal kérjük szerepeltetni”.  
 

72. A „08_02 Makó kiv közvil TERV jav” nevű 
költségvetésben a következő tétel 
mértékegysége véleményünk szerint 
hibás: 

KÖ12 SCHREDER MY1 LED 
vandálbiztos lámpatest 16 db 
2500 lm fényáramú, 23 W 
összteljesítményű melegfehér 
LED fényforrással, lencse 
nélküli mélysugárzó 
fényeloszlás, struktúrált PC 
bura, 291 mm hosszú 
alumínium lámpatestház, 
IP66 védettség, IK10 törési 
szilárdság, CL1 
érintésvédelmi osztály, 10 kV 
túlfeszültség elleni védelem, 
vandálbiztos rögzítő 
klipszekkel. 

8,00 fm 

A szövegben 16 db szerepel, a mennyiségnél 8 
fm. Melyik a mérvadó?  
 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 
8 db-ot kell költségelni, a mértékegység lett 
elírva, fm helyett db kell. (a megnevezésben 
16 db, az egy lámpatesten belül található 
LED-ek számát jelenti!) 
 
A „08_02 Makó kiv közvil TERV jav” fájlban 
szereplő tételt kérjük „0,-Ft”-tal 
szerepeltetni. Ugyanezen tétel kiegészítő 
tételek kérjük szerepeltetni, a Környék rehab 
Kieg tételek munkafüzeti lapon, 8 db 
mennyiséggel, mértékegység javításával 
Kérjük továbbá hogy a „08_02 Makó kiv 
közvil TERV jav” fájlban szereplő KÖ07 lámpa 
tételét kérjük „0,-Ft”-tal szerepeltetni. A 
javított oszlopmagasságú tételt, a Környék 
rehab Kieg tételek munkafüzeti lapon 
szerepeltetjük. Kérjük ott árazni 

73. Az elektromos költségvetésekben található 
„leltár fülek”-et is figyelembe kell venni? 

Igen, figyelembe kell venni. 
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74. Az elektromos FMSZ jelű fogyasztásmérő 
hely tervét nem találtuk, kérjük 
megküldeni. 

 

ARKO típusú, DÉMÁSZ által alkalmazott 
fogyasztásmérőt kérjük árazni. 

75. Szerződés 2/12. pont: „Vállalkozó kijelenti, 
hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, 
továbbá banki, adózási kondíciók 
változásával kapcsolatos kockázatokat 
felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes 
mértékben fedezetet nyújt”. Kérjük a fenti 
rendelkezés kiegészítését azzal, hogy a 
Vállalkozót az ésszerű mértékű kockázatok 
felméréséért terheli felelősség. 

Ajánlatkérő nem kíván változtatni a 
szerződéstervezet 2/12. pontján, tekintve, 
hogy előre nem látható esemény 
következményei szerződésmódosítás 
keretében rendezendőek. 

76. Szerződés 2/25. pont: „A teljesítésigazolás 
- mely a számla (számlák) kötelező 
melléklete - aláírására a műszaki ellenőr 
jogosult”. Kérjük annak rögzítését, hogy a 
műszaki ellenőr milyen határidőn belül 
köteles a teljesítésigazolás aláírására. 

A Kbt. rendelkezései szerinti határidőben 
köteles aláírni.  

77. Szerződés 3/1-2. pontok: Álláspontunk 
szerint a késedelmi és a meghiúsulási 
kötbér maximuma a Vállalkozó számára 
túlzottan magas mértékben került 
meghatározásra és lényeges eltér a piaci 
szokványoktól. Kérjük valamennyi kötbér 
típus esetén a maximum értékék 
mérséklését. 

Ajánlatkérő nem kíván változtatni a 
szerződéstervezet 3/1-2. pontján. 

78. Szerződés 3/12. pont: „Felek 
megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a 
szerződés hatálybalépésével egyidejűleg 
teljesítési biztosíték nyújtására köteles a 
Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti 
módon”. Kérjük, hogy a Teljesítési 
biztosíték rendelkezésére bocsátására a 
Megrendelő engedélyezzen a Szerződés 
mindkét fél által történő aláírásától 
számított 15 napos határidőt a Vállalkozó 
részére, összhangban a Munkaterület 
átadásának időpontjával, tekintve, hogy a 
bankok aláírt szerződéshez kötik a 
garancia kiadását. 

Ajánlatkérő elfogadja gazdasági szereplő 
javaslatát, a közbeszerzési dokumentumokat 
e tekintetben módosítja. 

79. Szerződés 5/4. pontja: „Felek 
megállapítják, hogy a munkaterület 
átadás-átvétele vonatkozásában a 
munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. 
eszközök odaszállítása megoldható, és a 
munka megkezdhető.”. Kérjük annak 
szabályozását, hogy a munkaterületen a 
talajból előkerülő műtárgyak (pl.: előre 
nem ismert, rejtett közművek, régészeti 
leletek, stb.) vagy a Megrendelő 
érdekkörébe tartozzanak, vagy a vis maior 
esetek között kerüljenek rögzítésre. 

Ajánlatkérő nem kíván változtatni a 
szerződéstervezet 5/4. pontján. 
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80. Szerződés 5/18. pont: „Felek rögzítik, 
hogy amennyiben bármilyen engedély, 
jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti 
teljesítési határidőn belül a Vállalkozó 
feladata és költsége, kivéve ha azt 
jogszabály vagy a műszaki leírás a 
Megrendelő feladatává nem teszi”. Utalni 
kívánunk arra, hogy az ajánlatadáskor 
hatályos jogszabályok - különös tekintettel 
a Ptk. 6:252. § (2) bek. („a megrendelő 
kötelezettsége”), ill. az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXXVIII. törvény (Étv.) 44. § (1) bek. 
rendelkezéseire („Az építtetőnek minden 
olyan építményről, építményrészről, 
amelyre építési engedélyt kellett kérnie 
annak használatbavétele előtt - az e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában - 
használatbavételi engedélyt kell kérnie, 
vagy az építmény elkészültét be kell 
jelenteni”) kógens rendelkezéseire - 
használatba vételi engedély megszerzése, 
úgyszintén az egyéni hatósági engedélyek 
megszerzése az Építtető (Megrendelő) 
feladata. Kérjük az ajánlatérőt oldja fel az 
ellentmondást a kógens jogszabály és a 
szerződés rendelkezései között. 

A szerződés 5/18. pontjában nem található 
ellentmondás, egyrészt mert a teljesítés 
időszakára vonatkozik, ahol fel sem merül a 
munka elvégzéséhez szükséges 
tervdokumentáció elkészítése és a hatósági 
engedélyek beszerzése, másrészt 
egyértelműen rendelkezik arról, hogy akkor a 
Vállalkozó kötelezettsége bármilyen 
engedély, jóváhagyás, tanúsítás beszerzése, 
ha azt jogszabály nem a Megrendelő 
feladatává teszi. 
 

81. Szerződés 7/7. pont: „Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és 
hibamentes teljesítést vesz át”. 
Álláspontunk szerint a Szerződés 12.9. 
pontja indokolatlanul a Vállalkozó terhére 
tér el a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésétől; 
kérjük a jelzett pont összhangba hozását a 
Ptk-val. 

Ajánlatkérő a szerződéstervezet 7/7. pontját 
kiegészítette. 

82. Szerződés 9/3. és 6. pontjai: Álláspontunk 
szerint a Megrendelő a súlyos 
szerződésszegésnek minősülő 
magatartásokat indokolatlanul széles 
körben, a Vállalkozó terhére állapította 
meg. Kérjük a súlyos szerződésszegésnek 
minősülő magatartások esetében is a 
Szerződés 9/6. pont első mondatának 
alkalmazását; amennyiben ez nem 
elfogadható, úgy a felsorolás szűkítését. 

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a 
szerződés hivatkozott rendelkezésein. 

83. Az ajánlati felhívás III.1.3. Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság M/3/f) pontjában 
lévő alkalmassági követelmény esetében 
jól gondoljuk-e, hogy a szakemberek 
(asztalosok) esetében elegendő benyújtani 
a szakmunkási bizonyítványt, és nem kell 
önéletrajzot csatolni? 

Valamennyi alkalmasságot igazoló 
szakember tekintetében be kell nyújtani a 
szakember által aláírt önéletrajzot is. 
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84. A Deák utcai hírközlési hálózat kiváltási és 
építési munkáira kizárólag a MAGYAR 
TELEKOM NYRT. jogosult. MAGYAR 
TELEKOM NYRT. HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT 
ÉS SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT 
IGAZGATÓSÁGÁTÓL ajánlatkérési 
megkeresésünkre az alábbi tájékoztatást 
kaptuk: „A tárgyi kiváltási munkára jelenleg 
nem áll módunkban árajánlatot adni, mivel 
a terv műszaki tartalmában változás 
várható. A tényállások tisztázása után 
tudjuk megküldeni Önöknek 
árajánlatunkat.” Kérjük szíveskedjenek 
kiegészítő tájékoztatásban megadni, hogy 
milyen változások várhatók tárgyi 
munkarésszel kapcsolatban, valamint kiadni 
a módosított műszaki dokumentumokat. 

Déli nyomvonal vonatkozásában:  

A Költségkiírás Makó Deák Dél Telekom 
kiviteli” fájl 5. tételét kérjük, „0” Ft-tal 
árazzák. A pontosított szövegezésű tételt a 
„környek rehab Kieg tételek” között 
szerepeltettük, valamint 4 db kültéri EGB-
UCH tápszekrény építését is. 

Északi nyomvonal vonatkozásában:  

A Költségkiírás Makó Deák Észak Telekom 
kiviteli” fájl 3. tételének többlet mennyiségét 
a „környek rehab Kieg tételek” között 
szerepeltetjük, valamint a 3 db Kültéri EGB-
UCH tápszekrény építését is. 

A javított költségvetést Ajánlatkérő a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt 
rendelkezésre fogja bocsátani, illetve 
letölthető lesz. 

85. Az erősáram költségvetés 5.1.2. világítás 
fül tételeivel kapcsolatban az alábbiakat 
kérjük: 

 7. tétel: L7 jelű lámpatest 
mennyisége költségvetésben 38 db, 
terven 39 db. Kérjük az ellentmondás 
feloldását. 

 16. tétel: L13b jelű lámpatest 
típusba nem szerelhető be inverter és 
akkumulátor egység. Kérjük a 
lámpatest típusának megváltoztatását 
tervezői jóváhagyással. 

 20. tétel: L16b jelű lámpatest nem 
inverterezhető. Kérjük a lámpatest 
típusának megváltoztatását tervezői 
jóváhagyással. 

 22. tétel: L17b jelű 14 W-os lámpatest 

nem inverterezhető. Kérjük a lámpatest 

típusának megváltoztatását tervezői 

jóváhagyással. 

7. tétel: L7 jelű lámpatest mennyisége 
költségvetésben 38 db, terven 39 db. Kérjük 
az ellentmondás feloldását. 

A költségvetésben összeszámolási hiba miatt 
38db szerepelt tévesen. A helyes darabszám 
39db. 

• 16. tétel: L13b jelű lámpatest típusba nem 
szerelhető be inverter és akkumulátor 
egység. Kérjük a lámpatest típusának 
megváltoztatását tervezői jóváhagyással. 

A probléma az emeleti 104-es közlekedőt 
érinti. A megoldás, hogy az L13b jelű 
lámpatestek helyett L13 jelű lámpatesteket 
kell felszerelni, illetve erre a folyosóra fel kell 
még szerelni 2db LBo jelű biztonsági 
világítási lámpatestet az EE3/3 számú 
áramkörre kötve. 

• 20. tétel: L16b jelű lámpatest nem 
inverterezhető. Kérjük a lámpatest típusának 
megváltoztatását tervezői jóváhagyással. 

A kiváltó típus: iGuzzini MQ18 

• 22. tétel: L17b jelű 14 W-os lámpatest nem 
inverterezhető. Kérjük a lámpatest típusának 
megváltoztatását tervezői jóváhagyással. 

A kiváltó típus: Spectra Bravo 2.13271_INV 
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A fent megadott válaszok mellett gazdasági szereplők figyelmét az alábbiakra hívjuk fel: 

1. A könyvtár épület gépész rajzon lévő FC darabszám nem egyezett meg a költségvetési 
kiírásban szereplő darabszámmal. A rajzzal szinkronban levő darabszámot tartalmazó 
költségvetéseket az Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető 
lesz.  
2. A tűzjelző rendszer 22db másodkijelző paneljét a költségvetés nem tartalmazta, a javított 
költségvetésben ez átvezetésre került. 
3. Az Ajánlatkérő által készített részletes tartalomjegyzéket Ajánlatkérő a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja 
bocsátani, illetve letölthető lesz.  
A költségvetés javítása során a mennyiségi eltéréseket és az új tételeket külön lapon 
szerepeltetjük, mint kiegészítő tételeket. Azon tételeket, amit pedig nem kell beárazni az 
egységáraknál 0 Ft-tal rögzítettük a költségvetésben.  
Felhívjuk T. gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatukba a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokban kiadott módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt költségvetést árazzák be!  
A módosított költségvetésben lévő főösszesítő manuálisan töltendő ki, nincs hivatkozás, a 
struktúra egységének megőrzése miatt. 

 

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

IGEN / NEM 
Ajánlattételi határidő: 2017. február 14. 11.00 óra 

 

Ajánlatkérő ezúton is tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2017. január 27. 
napján – a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban – a TED-en történő közzététel 
céljából hirdetményt (korrigendum) adott fel az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok módosítása érdekében. 

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban a korrigendum közzétételével 
egyidejűleg tájékoztatni fogja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték, valamint honlapjára feltölti a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési 
dokumentumokat. 

 
Budapest, 2017. január 31. 

 
 
 

                                                    
dr. Czeglédi Eszter 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !) 
 

VISSZAIGAZOLÁS  
 

Makó Város Önkormányzata 
„A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése  

és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja” 
 

 
 

Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________ Ajánlattevő nevében 
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti – jelen oldallal összesen 24, azaz huszonnégy 
számozott oldalból álló –”1. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 
 
____________________, 2017. __________ __. 
 
 ____________________ 
 Ajánlattevő 

 


		2017-01-31T11:49:57+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




