3. 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. Kérjük, hogy az elektronikusan elérhető közbeszerzési dokumentumokat kiegészíteni
szíveskedjenek az ajánlat elkészítéséhez szükséges útmutatóval, szerződéstervezettel, a gazdasági
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintáival.
Ajánlatkérő a dokumentumokat megküldte.
2. Kérjük megadni az értékelési szempontként feltüntetett jótállási időtartam minimális és maximális
mértékét.
Ajánlatkérő korábban megküldte.
3. Az ajánlati felhívás IV.1.4. pontja szerint az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön lefolytatott
tárgyalást követően felolvasólap kiosztásával valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít
az ajánlatuk módosítására. A felolvasólap kitöltésével ajánlattevők írásban megteszik a végleges
ajánlatot. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége. Az
ajánlati felhívás VI.3.3. pontja szerint az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek a végső ajánlata
benyújtásával egyidejűleg, azaz legkésőbb 2016. október 21-éig kell rendelkezésre bocsátania. A
biztosítékot Ajánlatkérő a végső ajánlat beadásának napjától, azaz a tárgyalás napjától (tehát 2016.
október 21-étől) számított 30 napi érvényességgel kéri megadni tekintettel a 30 napos ajánlati
kötöttségre. Az ajánlati biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 1 %-a.
Kérdésünk: Amennyiben Ajánlattevő a tárgyaláson elhangzottak alapján állapítja meg végleges
ajánlatát, hogyan tudja napokkal korábban kiszámolni az ajánlat ár 1%-át és a tárgyalás időpontjára
biztosítani az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását?
Ajánlatkérő a módosító hirdetményben rendezte a kérdést.
4. A szakfelügyelet költségei a Megrendelőt vagy a Vállalkozót terhelik?
Válasz: A nyertes Ajánlattevőt, azaz a Vállalkozót terhelik.
5. Ajánlatkérő rendelkezik jóváhagyott forgalom terelési- ill., korlátozási tervel, vagy Vállalkozó
feladata ennek beszerzése?
Válasz: A nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a forgalom terelési- ill., korlátozási
tervek elkészíttetése és egyeztetése.
6. Szükséges területfoglalási engedély a felvonulási területhez, illetve az anyagok deponálásához?
Válasz: Nem szükséges területfoglalási engedély a felvonulási területhez, illetve az anyagok
deponálásához.
7. Mi a teendő a kivágandó fákkal? Ajánlatkérő rendelkezik fakivágási engedéllyel?
Válasz: A kivágandó fákat az Ajánlatkérővel egyeztetett helyre kell elszállítani, azok
kivágására külön engedélyt nem kell kérni.
8. A közművek kiváltása „opciót” kérjük, Ajánlatkérő írásban részletezni szíveskedjen.
Válasz: A közművek kiváltása „opció” részletezését a közműnyilatkozatok tartalmazzák.
A tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése T. Ajánlattevő feladata.
9. Igényt tart az Önkormányzat a bontott anyagokra, vagy a bontott anyagokat lerakóra kell szállítani?
Válasz: Az Önkormányzat a bontott anyagokra nem tart igényt.

10. Jól gondoljuk-e, hogy a 211060. Tereptárgyak áthelyezése tételsoron a jelenleg meglévő
pihenőpadok áthelyezésére gondolt az Ajánlatkérő? Amennyiben igen, úgy kérjük megadni, hova
kell áthelyezni azokat.
Válasz: Igen, Ajánlatkérővel egyeztetett helyszínre kell áthelyezni.
11. A kiadott árazatlan költségvetés „000000” Általános tételek mennyiségei és egységárai cellák
ki vannak ikszelve. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezeket a tételeket
szükséges e árazni. Amennyiben igen, akkor hol szerepeltessük ezeket a költségeket.
Igen, szükséges; az ár cellában.
12. A kiváltandó és védelembe helyezendő közművekről nem találtunk terveket, és tervezői
költségvetést, így ezek beárazása nem lehetséges. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt pontosítsa a
kiadott dokumentációt.
A szükséges közműkiváltásokat opcióként szerepeltettük (közműszolgáltatók nyilatkozatai alapján),
azok terveztetése, engedélyeztetése T. Ajánlattevő feladata.
13. A műszaki leírás az egyesített dokumentációban jelöli vízépítési és forgalomtechnikai tervek
meglétét, amit a kiadott dokumentációban nem találtunk. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt
bocsájtsa rendelkezésre ezeket.
Az út-, vízépítési és forgalomtechnikai tervdokumentáció részletesen tartalmazza az építendő
forgalomtechnikai és vízépítési létesítményeket is (helyszínrajz, hossz-szelvény, részletrajzok,
műszaki leírás).
A helyszínrajz, hossz-szelvény, mintakeresztszelvények, keresztszelvények és részletrajzok
tartalmazzák a vízépítést és a forgalomtechnikát is. Ha ezek nem kerültek átadásra, azt pótolni kell.
14. Legyenek kedvesek nyilatkozatmintákat kiadni, ami alapján az ajánlat összeállítható.
megküldve
15. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt pontosítsa a kiadott költségvetésben szereplő tételeket. Az
elektromos költségvetés mappában a „3-8-4 32716 KÖZVIL ÉPÍTÉS Április parkoló” nevű
táblázatban 3 db lámpatest építés szerepel, míg a „10_03_KV 1C” nevű költségvetésben csak
1db bontás, és új építés van. Melyik költségvetésben szerepeltessük a közvilágítás költségeit?
A 10_03_KV 1C kölségvetésben szereplő mértékegység helyesen: egység. Az összesített
mennyiséget a szakági tervekben szereplő mennyiségek részletezik, a kiadott helyszínrajzzal
összhangban.
16. APalyazati felhívás VI.3.4) pont 11. bekezdése szerint a helyszíni bejárásról készült
jegyzőkönyv és a válaszok az oroszlany.hu-n bozzáférhetőek lesznek, ez azonban a
mai napig még nem látható. Kérjük, hogy szíveskedjenek megküldeni részünkre!
mellékelve

