1. kiegészítő tájékoztatás
„Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely, I/c ütem (Április u. 1-4.) közlekedésfejlesztése” tárgyú,
a Kbt. 117. §-a szerinti tárgyalásos eljáráshoz
K.É. 11708/2016

1. A kiadott költségvetés zárolt. A hatékonyabb feldolgozás érdekében kérjük feloldva megküldeni
a költségvetési excel fájlt.
2. A 3-8-3 számú költségvetés 7. excel sorában lévő tételhez (tétel megnevezése: homok) nem
tartozik mértékegység. Kérjük megerősíteni, hogy a helyes mértékegység: m3.
Igen.
3. A 3-8-3 számú költségvetés „Járulék” és „Járulékos költségek” tételekhez tartozó mennyiség: 0.
Kérjük módosítani a mennyiséget, - javasoljuk, hogy a tételek mennyisége „1” legyen – mivel az
excel fájl jelenleg 0 értékkel szorozza az egységárat, így az Érték minden esetben 0 Ft lesz.
A mennyiség helyesen: 1 db
4. Kérjük meghatározni a 9. számú kérdésben rögzített tételek pontos részletes/tételes műszaki
tartalmát, ajánlattevőnek milyen tevékenységeket kell ezen soron beáraznia?
A tétel tartalmát kivitelező határozza meg.
5. A 3-8-4 számú költségvetés excel 26. sorában szereplő tétel (homokágy készítése) mértékegysége
nincs feltűntetve. Jól értelmezzük, hogy a tétel mértékegysége m3?
Igen.
6. A kiadott műszaki dokumentáció nem tartalmaz útépítésre vonatkozó kezelői hozzájárulást /
nyilatkozatot az I/C ütem keretében. Amennyiben készült kezelői hozzájárulás, úgy azt kérjük
átadni.
Kezelő az Önkormányzat
7. Kérjük a kivitelezést érintő szakaszok pontos lehatárolását. Jól értelmezzük-e, hogy a 4.1.M2
rajzszámú részletes helyszínrajzon, alábbiakban felsorolt, „tervezett aszfalt burkolat” jelű
útcsatlakozások aszfaltozási munkái is a tárgyi eljáráshoz tartoznak? Amennyiben igen kérjük
megadni a csatlakozások tervezett pályaszerkezetét.
- 0+068,98 jobb oldali útcsatlakozás, Április utca
- 0+143,58 Bal oldali útcsatlakozás, 1 jelű utca
- 0+278,55 Bal oldali útcsatlakozás, 2 jelű utca
A fenti útcsatlakozások nem képezik részét az I/C ütemnek.
8. A kiadott út-, vízépítés, forgalomtechnika szakági műszaki leírástartalmazza, hogy az Április
utcai gyalogjárda felújítása nem képezi a projekt tárgyát. A 4.1.M2 helyszínrajz a fenti
gyalogjárda szakaszán tervezett kiemelt szegélyt jelöl. Jól értelmezzük-e, hogy a járda melletti
meglévő szegélysor elbontásra kerül és új kiemelt szegélysor épül?

A szegélysor meglévő, megmaradó.
9. Kérjük megadni a 444020 tételszámú, 170 m hosszúságú hossz-szivárgó átmérőjét.
D110.
10. Jól értelmezzük-e, hogy a költségvetés 311059 tétel számú, aszfaltfelületek csiszolása
megnevezésű, 298,00 m2 mennyiségű tétele tartalmazza az Április utca burkolatbontással nem
érintett felületét és az Április utca jobb oldali, 1 jelű utca bal oldali, 2 jelű utca bal oldali
útcsatlakozás felületét is.
Csak az Április utcát tartalmazza.
11. Kérjük erősítsék meg, hogy a 0+066,07 bal oldali útcsatlakozás környezetében lévő, Április utca
szelvényezése szerint az útcsatlakozás jobb oldalán tervezett járdaépítés nem az I/C ütem része.
A gyalogjárda lekerekítő ív mentén történő helyreállítása szükséges. A járda átépítés az I/A ütem
részét képezi.
12. Kérjük kijelölni az áthelyezendő tereptárgyak végleges helyét. Jól értelmezzük-e hogy
tereptárgyak alatt a költségvetésben a helyszínen meglévő beton támszerkezetű ülőpadok
értendőek?
Igen, jól.
A helyét Önkormányzattal kell egyeztetni.
13. Kérjük megküldeni az Opció1 költségvetésben feltűntetett „Hírközlő vezetékek, üzemi hírközlés”
és „Vízellátó vezetékek” munkarészek tervdokumentációját, ha az nem áll rendelkezésre, akkor
javasoljuk a verseny esélyegyenlőségének biztosítása érdekében egy előírányzott összeg
meghatározását tárgyi munkákra, tekintettel arra hogy ezek műszaki tartalma ismeretlen.
Az opció1 a terveztetés költségeit is kell, hogy tartalmazza.
14. A kiadott költségvetés tartalmazza az „Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés”
tételt, azonban az „Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás” effektív munkavégzésének
költségeit nem. Kérjük kiegészíteni a költségvetést az „Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás”
tétellel, illetve kérjük megerősíteni, hogy ajánlattevő az ideiglenes forgalomterelés költségeit
illetve ennek konkrét kivitelezési munkáját is ezen a soron szerepeltetheti?
A terelés kiépítésének és bontásának költségeit is a tételben kell szerepeltetni.

