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Gazdasági Szereplő részére
Tárgy: Mogyorósbánya Község Önkormányzata által a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§
(1)-(4) bekezdése alapján – a tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazásával- „Mogyorósbánya Alkotmány
utca – Petőfi utca faluközpont hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-KO1-201600017 azonosító számú projekt” elnevezésű közbeszerzési eljárás – kiegészítő tájékoztatásának megküldése
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
A Mogyorósbánya Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatás
kérésre, az alább olvasható válaszokat adja:

1.kérdés:
„A mellékelt ’Mogyorósbánya_vízkiváltás_tételes_kiíras_viziközművek_20171003.xlsx’ fájl ’Víz’ füle tartalmazza
a hídbontáshoz kapcsolódó 17,4 m vízvezeték kiváltás tételeit, melyek megfelelnek a tárgyban küldött Műszaki
Leírásban foglaltaknak.
Azonban az említett excel fájl tartalmaz még ’Szennyvíz’ és ’Folyókaépítés’ füleket árazandó költségvetés
formátumban. A Műszaki Leírás szennyvíz csatorna építést nem tartalmaz, folyókaépítést a vízrendezés
tárgyában
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’Mogyorósbánya_vízkiváltás_tételes_kiíras_viziközművek_20171003.xlsx’ fájl ’Folyókaépítés’ fülén 210 m
szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.”
1.kérdésre vonatkozó válasz:
A vízkiváltás a DE-MA Projekt Kft terve alapján készül, a helyes mennyiségei 17,4 m hosszú D110/KPE
haszoncső, 5,0 m hosszú D160/KPE védőcső. A hivatkozott 20171003.xlxs fájl-ban a Műszaki leírásban
foglaltaknak megfelelő adatokat, tételeket vegyék figyelembe, míg a hivatkozott 20171003.xlxs fájl-ban
szereplő "folyókaépítés" és "szennyvíz" füleket kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy az
ajánlattétel során ne vegyék figyelembe, ezen lapok, tételek adminisztrációs hiba miatt maradtak az
árazatlan költségvetésben.
2.kérdés:
„A ’Koltsegvetesi_kiras_I_utem_20170915.xls’ tartalmaz 40 m gerinc vízvezeték kiváltást a helyszínrajz szerint
NA 80 csővel. A ’Mogyorósbánya_vízkiváltás_tételes_kiíras_viziközművek_20171003.xlsx’ fájl ’Víz’ füle, illetve
a vízkiváltás helyszínrajza és Műszaki Leírása 17,4 m hosszt ír D110 KPE csővel. A vízjogi létesítési engedély
is 40 m NA 80 kiváltást említ. Kérjük az ellentmondás feloldását”.
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2. kérdésre vonatkozó válasz:
A vízkiváltás a DE-MA Projekt Kft terve alapján készül, a helyes mennyiségei 17,4 m hosszú D110/KPE
haszoncső, 5,0 m hosszú D160/KPE védőcső. Kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattétel
során a 20171003.xlxs fájl-ban a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő füleket, tételeket vegyék
figyelembe, míg a hivatkozott 20171003.xlxs fájl-ban szereplő "folyókaépítés" és "szennyvíz" füleket
hagyják figyelmen kívül az ajánlattétel során.
3. kérdés:
„Az Alkotmány út bal oldalán 0+005 – 0+304,89 kmsz között II/80/115 mederburkoló elemekből épülő árkon a
helyszínrajz szerint mederlefedések készülnek, szám szerint 4 db, egyenként 5 m hosszban (2 db gyalogoshíd,
2 db kapubejáró), ám ezen mederlefedések típusát (monolit, előre gyártott elem, teherbírás) a költségvetés és
a Műszaki Leírás nem tartalmazza. Kérem a lefedések típusának, tulajdonságainak megadását.”
3. kérdésre vonatkozó válasz:
A lefedéseknél 10 to tengelyterhelésre méretezett, egyedi előregyártásban készülő vasbeton fedlapokat
kell elhelyezni úgy, hogy ne közvetlenül a II/80/115 jelű elemekre támaszkodjanak.
4. kérdés
„A helyszínrajz 0+360,17 kmsz-ben feltüntet gyalogjárda keresztezését TBF 30 jelű elemmel 3 m hosszban,
azonban ezt a tételt a költségvetési kiírás rejtett sorként, 10 to tengelyterheléssel, mennyiség nélkül tartalmazza.
Ez már a jelenlegi kiírás által nem tartalmazott II. ütem részeként épül meg?”
4. kérdésre vonatkozó válasz:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki
leírásában fent jelzett tétel nem képezi a megvalósítandó építési beruházás részét, az adminisztrációs
hiba miatt maradt az árazatlan költségvetésben, ezért kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy azt az
ajánlattétel során hagyják figyelmen kívül.
5. kérdés:
„A helyszínrajzon feltüntetett 7-T jelű 80x80x15 keretelemekből 16,8 m hosszban építendő átereszt a
költségvetési kiírás rejtett sorként, mennyiség nélkül tartalmazza. Ez már a jelenlegi kiírás által nem tartalmazott
II. ütem részeként épül meg?”
5. kérdésre vonatkozó válasz:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki
leírásában fent jelzett tétel nem képezi a megvalósítandó építési beruházás részét, az adminisztrációs
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hiba miatt maradt az árazatlan költségvetésben, ezért kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy azt az
ajánlattétel során hagyják figyelmen kívül.
Tekintettel arra, hogy a Kiegészítő tájékoztatásban foglaltak a Műszaki leírás, valamint annak mellékletei, így
különösen az árazatlan költségvetések módosításával járt, ezért Ajánlatkérő mellékleten megküldi a módosított
Műszaki leírást, továbbá mellékleteit.
Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi határidőt és
a tárgyalás időpontját az alábbiak szerint módosítja:
Ajánlattételi határidő: 2017. november 23. napja (csütörtök) 14.00 óra.
Tárgyalás időpontja: 2017. november 23. napja (csütörtök) 15.00 óra
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Gazdasági szereplőt, hogy a jelen Kiegészítő tájékoztatás a Közbeszerzési
dokumentumok részét képezi, ezért Ajánlattevőnek a jelen Kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel kell
ajánlatát az ajánlattételi határidőig benyújtania.
A Kiegészítő Tájékoztatás kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni, ennek
elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a Kiegészítő Tájékoztatást nem kapta meg
hiánytalanul határidőre.
Tájékoztatjuk továbbá a T. Gazdasági szereplőt, hogy Ajánlatkérő a jelen Kiegészítő tájékoztatás elérhető
Ajánlatkérő honlapján is a http://www.mogyorosbanya.hu/index.php/koezbeszerzes-2017 útvonalon.
Tisztelettel:

Zágoniné Dabi Annamária
ügyvezető
Ellenjegyzem:

dr. Szabó-Kovács Beáta Lajstromszám:
00344
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