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Tárgy: 2. kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!
Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24
lakásos lakóépület felújítása” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 117. § bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást
megindító felhívás K.É. 8222/2016. számon, 2016. július 20. napján jelent meg a Közbeszerzési
Értesítőben.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőt arról, hogy az eljárást
megindító felhívásban, illetőleg a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések érkeztek, amelyre az Ajánlatkérő —figyelemmel arra, hogy a
tájékoztatás ne sértse az érdeklődő gazdasági szereplők esélyegyenlőségét— az alábbi kiegészítő
tájékoztatást adja:

1. A Az Oroszlány, Petőfi utca 6-7 szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása
0714_Generál_Építész KVT 4_Lakás fejezet, 38. tétele: Beépített szekrények elhelyezése
és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, alsó szekrény 2 fiók-2 előlap, és 4db ajtós
kialakítás, felső szekrény 4db ajtós, csepegtető tálcás mosogatóval, vízálló munkalappal,
lábazattal, 180/60+180/35cm méretben A tételhez nem tartozik konszignációs kiírás,
rajz, anyagminőségi meghatározás.
Kérem, hogy a konyhaszekrények pontos beárazásához ezt részünkre megküldeni
szíveskedjék!
A szekrények felépítésére vonatkozóan az alábbi kiegészítést adom:
38. tétele: Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, alsó
szekrény 2 fiók-2 előlap, és 4db ajtós kialakítás, felső szekrény 4db ajtós, csepegtető
tálcás mosogatóval, vízálló munkalappal, lábazattal, 180/60+180/35cm méretben
A kiírás szerinti ajtó és fiók kialakításokkal és méretben.
Munkalap:
28mm középkategóriás dekoritos munkapult felületel
Front felület:
18mm középkategóriás színű forgácslap, 2mm ABS élzárással
Szerelvények:
Bútorpánt: Hafele csillapítós pánt
Fiók csúszkak: Forest FDS önbehúzós csillapítós behúzású fióksín
Fogantyúk: rozsdamentes E037 rúdfogyantyú
Mosogató: Roszdamentes Teka v. Blanco cseptálcás 1 mosogítós
Lamellózott illesztésekkel
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Szintezőlábakkal
Camar bútorfügesztő akasztóval
I. osztályú minőség.

2. Ezúton szeretnénk kérni, hogy a tárgyi pályázathoz kiadott költségvetések
szerkeszthetőségét módosítsák oly módon, hogy a nagyobb összegeket is számmal írja ki
a táblázat és ne # jellel, mert így kezelhetetlen. Kérjük a módosított költségvetések
mielőbbi megküldését.
Mellékelve.
3. 2 a teljesítésbe az építési szakterületen bevonni kívánt felelős műszaki vezető gyakorlati
3 a teljesítésbe az építménygépészeti szakterületen bevonni kívánt felelős műszaki
gyakorlati
4 a teljesítésbe az építményvillamossági szakterületen bevonni kívánt felelős műszaki
gyakorlati ideje 1

ideje 1
vezető
ideje 1
vezető

kérdésünk, hogy a felelős műszaki vezetői gyakorlatot a jogosultság megszerzésétől számítva,
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükségek gyakorlati időt is beleszámítva, fogadják el.
A felelős műszaki vezetői gyakorlatként a jogosultság megszerzésétől számított gyakorlati idő
kerül elfogadásra.
Az ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást valamennyi Ajánlattevő részére azonos tartalommal,
egyidejűleg megküldi, és egyidejűleg a www.oroszlany.hu honlapon is közzéteszi.
A kiadmányozási jogot Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
3. számú mellékletének V. pontja alapján gyakoroltam.
Oroszlány, 2016. augusztus 1.
Tisztelettel:
……………………..
Dr. Molnár Miléna
aljegyző

