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Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!
Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és
Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása és Rákóczi Ferenc úti
csapadékvíznyelők átépítési munkái” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 115. § bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
folytatott le. Az eljárást megindító felhívás 2016. augusztus 8-án került megküldésre az
ajánlattevőknek.
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 tervezett körforgalom kiadott tervdokumentáció nem tartalmaz építési helyszínrajzot és
közműhelyszínrajzot. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt a fenti terveket szíveskedjen megküldeni.
A kért terveket csatoltuk.

2.

A kiadott dokumentáció nem tartalmaz közműnyilatkozatokat. Amennyiben a csatornaépítés
keresztez meglévő közműveket úgy ezek megléte elengedhetetlen a kivitelezéshez. Kérjük a
Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezek beszerzése a kivitelező feladatát képezi e. Ezek
költségét hol szerepeltessük? A kiadott költségvetés ilyen tételsort nem tartalmaz.
Az esetleges érintettség kapcsán szükséges közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése
Vállalkozó kivitelező feladatát képezi, ennek költségeit az „Organizációs és forgalomterelési
terv” elkészítése soron kell szerepeltetni.

3.

Jól értelmezzük, hogy a tervezett víznyelők oldalbeömlésűek?
Nem értelmezik jól. A tervezett víznyelők közül 38db a szegély részleges bontásával, és új
szegély kialakításával az útpályán kívül, kirekesztve épülnek ki.
Az útpályába eső 6 db víznyelőráccsal kapcsolatos elvárások:
 minimum 48×48cm-es méret (keret felső, külső élein mérve)
 BEGU szerkezetű víznyelőrács (öntvény-beton vegyes szerkezetű)
 keret feleljen meg a DIN 19583-1 szabvány előírásainak
 a rács feleljen meg a DIN 19583-13 szabvány előírásainak
 a rács lemezgrafitos öntöttvas, a rácskeret szürkeöntvény legyen
 terhelési osztály min. D400 MSZ EN 124 szerint
 a rács felül sík kialakítású legyen
 a keret felső pereme folytonosan körbefutó módon biztosítsa a rács felnyitását a
burkolat sértése nélkül, a rács csákánnyal történő felnyitását biztosítani kell
 a rácsoknak csereszabatosnak kell lennie
Nem útpályába eső 38db víznyelőráccsal kapcsolatos elvárások:
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 minimum 48×48cm-es méret (keret felső, külső élein mérve)
 MSZ EN 124:1999 szerint D400 teherbírás
 Kizárólag nyitható, de lopásbiztos kivitelű legyen
4.

A kiadott dokumentáció nem határozza meg a beépítésre kerülő KGPVC csövek
gyűrűmerevségét. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását.
SN 4 gyűrűmerevségű KG PVC csatorna cső alkalmazandó.

5.

A kiadott költségvetés nem tartalmazza a mintarajzon szereplő C8/16 FN betontípust, illetve
a tervezett csatornacsövek ágyazatához szükséges anyag beépítését. Kérjük a Tisztelt
Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezeket a tételeket hol szerepeltessük.
A költségvetési kiírásban szereplő tételek összevont tételek: A víznyelők esetében beépítendő
C8/16 FN betontípus költségeit a „25-235 Víznyelő akna építés” tételben szerepeltetendő, a
csatornacsövek ágyazatának költségeit a „25-220 Csapadékvízcsatorna építése műanyag
csőből NA < 40 cm" tételben kell szerepeltetni.

6.

A kiadott költségvetés nem tartalmazza a megszűnő és építendő csatornák földkiemelését.
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, miként kezeljük ennek költségeit.
A költségvetési kiírásban szereplő tételek összevont tételek: A csatornák építéséhez szükséges
földkiemelést a „25-220 Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 cm" tételben
kell szerepeltetni.

7.

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a kiszoruló anyagoknak biztosít e térítés
mentessen lerakóhelyet.
Az ajánlatkérő a kiszoruló anyagoknak nem tud biztosítani térítésmentesen lerakóhelyet.

8.

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő' pontosítsa a körforgalomba építendő térkő típusát.
A térkő burkolat készítése műanyag szegélyelemek között 6 cm vtg. LEIER ROLLO (vagy azzal
egyenértékű) beton térkőből, piros színben, 4 cm NZ0/5 zúzottkő ágyazattal

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 15.
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