TERVEZŐI VÁLASZOK
a BECK & Cat Kft. által kért, a „Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés felújítása az Eötvös Loránd
Szakképző Iskola területén” tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz
(KBE-01962/2016) a műszaki tartalom, valamint költségvetés pontosítását, részletezését az alábbi
pontok szerint:

1. Kérnénk, hogy az épület alatti szennyvíz vezeték 1-es és 20-as akna közötti szakaszára, illetve
a csapadékvíz 8-as és 9-es akna közötti szakaszára a műszaki tartalmat pontosítani,
technológiai megoldást, kivitelezési utasítást adni, illetve mindezt a költségvetési kiírásban
szerepeltetni szíveskedjenek.
A szennyvíz vezeték M2-20, illetve a csapadékvíz vezeték 8-9 aknák közötti szakasza az
épület egy jelenleg kapukkal lezárt, de kültérinek minősülő (két épület közötti) átjárójában
található, burkolata betonaljzat. A műszaki tartalmat, technológiai megoldást nem
szükséges pontosítani a műszaki leírásban és tervdokumentációban megadotthoz képest,
mivel azok nem különböznek a további vezetékszakaszokétól. De az épület és a munkások
védelme érdekében a dúcolást különös gonddal kell elkészíteni. A munkához használt
eszközök megválasztásánál a rendelkezésre álló hely méretét (szélesség és magasság)
figyelembe kell venni. A szükséges munkákat a költségvetési kiírás tartalmazza.
2. Kérnénk az új nyomvonalak által nem érintett, felhagyásra kerülő aknák, vezetékszakaszok
további megszüntetéséről véleményüket, illetve ezekkel való teendők költségvetési kiírásban
történő szerepeltetését szintén kérnénk.
A költségvetési kiírás 1. BONTÁSI MUNKÁK rész 1. tétele tartalmazza az összes akna és
vezeték bontását vagy betonnal történő tömedékelését. Az új nyomvonallal nem érintett
aknákat el kell bontani, a vezetékeket elégséges tömedékelni.
3. Kérjük a műszaki leírásban szereplő Kossuth Lajos utcai leaszfaltozott akna pontos helyének
meghatározását, illetve az akna fedlap bontását, szintre emelését a költségvetési kiírásban
való szerepeltetését.
A Kossuth Lajos utcai leaszfaltozott akna a Kossuth utca - Asztalos utca kereszteződésében,
a tervlapon kívül található. Az aknát a kivitelezés nem érinti, így annak bontása és szintre
emelése nem szerepel a költségvetési kiírásban.
4. A terveken több közműkeresztezésnél védőcső elhelyezését írják elő, kérjük, szíveskedjenek
annak átmérőjét és anyagát meghatározni.
A védőcsöveket a védendő csőnél minimum egy mérettel nagyobb méretben kell elhelyezni
KGPVC csőből, amennyiben a kezelői nyilatkozat egyéb előírást nem tartalmaz.
5. Kérjük a költségvetésben a talajfejtési osztályok pontos meghatározását.
A tervhez a Geoszféra Kft. által készített talajvizsgálati jelentés szerint a területen II-VI
talajfejtési osztályok találhatóak.

6. A felesleges, kiszoruló föld elhelyezésének módját, helyszínét, és a költségvetési sor
megnevezését, melyben ezt szerepeltetni kérik, szintén kérnénk.
A kiszoruló föld elhelyezésének módját és helyszínét az önkormányzat feladata
meghatározni. Amennyiben az önkormányzat nem tud helyszínt biztosítani, úgy a
felesleges földet lerakóba kell szállítani, aminek díját meg kell fizetni. Minden elszállítással
és lerakással kapcsolatos költséget a 2. FÖLDMUNKÁK rész 10. sorában kell szerepeltetni.

Kérjük, hogy a Megbízó a 6. pont tekintetében saját hatáskörében szíveskedjen tájékoztatást
nyújtani Ajánlattevők felé a felesleges föld elhelyezésének módját és helyszínét meghatározva.
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