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KIEGÉSZÍIo rÁ1ÉrozľłľÁs u.

1. A|ánlatkéľő: Budapest Főváros )o. Kerület ýb"d" onkormánYatz (1113 Budapest, Bocskai út 39-
4r)

2. A' közbeszeľzés tátgya: Vállalkoási szerződés Budapest K. kerület oĘboĐo utca 6. (IŤ''.
44oI5/L) szÁm aIaĺtí többlakásos lakóéptilet használatbavételi e|järäs lefo|ĺ1atasähoz sztilséges
kivitele#si mmkáinak elv égznsére

3. AŻ eliátás megindításáta vonatkozó infoĺrnáció:Az ĄłĺnLatérch felhívás 20L7. äpn)ls 10. napján
közvetlenül megki.ildésre lĺertilt azajäĺ|awételre felhívowgazdasági szereplők részére.

Tisztelt Gazdasági szeľeplők!

Alulírott dr. Schneider Vikória, a PRoVITAL FejlesztésiTanäcsadő Zn..(1061 Ęudapest, Andrássy út
17.II. emelet 9. ajó) nevében ehjäwa, Budapest Fóváros )([. KerĹilet tJ]buda onkormánpata (lL13
Budapest, Bocskai űt 39-4L), mint ajánlat\<erő ákal- indíton fenti tárgyu közbesz'enÁ.si eljárasbana Kbt.
56. s (2) és a Kbt. 114. s (6) bekezdése aĘján az a|äbbi|ĺegészkő ájékoztztźst nyújtom:

Kérdés 1:

,,KéU'iłk a 1elenlegi kénén1rendsą9r megualósulási tervdokĺlľłlenĺĺitiójának rendelkeryésre bocsótásáĺ, ualaľnint a teľae1ői

ľg i l a t ko ąa to t a b a tĺi Ą o s j ogs ąa b á Ą o kĺ a k ua ló n egfe l e lő s s égní / "

Yáiasz1.:

Az N1äĺlattevő äkal- kért megvalósulasi tervdol$metácíő rendellĺe#sre bocsátása mriszakilag nem
indokôh, mett ezzr.Lkapcsobtösan ismételt gäzszo|gákatői (FoGÁz) ätadäs nem válik sztlségessé. Az
egpéges műszaki tanalóm szerinti ajánlatok összeállítása érdelrcben L.'jtit 

' 
hogy a költségvetési kiírás 3.

Táĺsxhäz Fűtés szerelési és egwb gépészrti munlĺcri 3.2.-3.72.-3.13.-3.L+. pontjában szereplő tételeket
ánzzákbe az Ajän|aĺtev ők
Atenĺező által kiadott Teljességi nyilat|azat (Globe FPM Kft) az Ajän|aĺtevőknek megktildött műszaki
dolumentá ciő részśt képeae.

Kéľdés 2:

,,Kéiilk s71uukeĘenek megadni, hw o ka4fuháąsąellőęeĺén niĄer mlídon kell, hogy megoldĺźsra keriiljön, ualamint a

kći lt ségae té s b e t e a n e k a té te ln e k a fe ltű ne il s é t''

Yźiasz2z

A|gzáĺlhäz sze,Llőztetése jelenleg gľaviúciós úton megoldott. A úr1ýl<azźĺiäz e5;ŕb szellőztetésének
kialakítasa nem képezi az ÍĺjánLaĺtevők által megvalósítandó műszaki tartalom részÁt.

Kétdés 3:

,,A7 áraąatlan ktiltséguetésben 'lk/t. tételként fűtési csőue79ték s{getelésének sąiikséges pótlása keriłlt neýatámiĺisra.
Kéa'iik a menn1liség pontos neýahźľvýsĺźt és ennek neý/elően a költséguetés módosĺtását, toaábbá a jiltési teruek (
j e k degi ó l / apo t ) re n de l ke ąé s re b o cs ĺź tĺź s á t. "

Yáiasz 3z

Az Ąánlattéceli felhívás 23.35. pontjában foglaltaknak megfelelő en az Ajáĺiaĺtevőknek a 2017. április 18-

ai helpzíni bejärts során lehetőségi.ik nflt a helyszín megismerésére és a szi'ilséges felmérések
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e\végzÁsére. Az Ąán|anevő által kén fĺtési tervek nem állnak az Ajän|atkérő rendellĺezÁre, de azok
megktildése nem indoko|t az ajän|at osszeä|lftÄsähoz.
Az egpéges műszaki tanalom szerinti ajánlatok összeállítása érdekében ké.jtilE hogya költségvetési kiírás
3. Társasház Fűtés szerelési és eglb géýszeti munlĺái 3.8.. pontjában szereplő ',KazÁllházi és parkoló
szintelĺen ta|á|hato csővezetékek szigetelésének ellenőrzśse és szi.ilséges pótlása'' étel mennyiség& az
Ajánlattevők egpégese n 25O fm mennyiŕggel änzzÁk be (NA 50-80 méretben, PE hőszigercléssel,
ragas ztás s al, Tub o lit D G, v agy azza| azoĺos minő s é gb e n).

Kétdés 4:

,*/ÍraYaĺ/an kölĺséguelés egyéb ĺ7akágak heĄreállítási tétel esetében kéiiłk a pontos ľľlenłryisé3 ľłlegbatámvźsát ( rnax rz2
? ) és ennek negfelelően a kiilĺségueĺis ľnódołítĺźsĺźt."

Yáůasz 4:

Az Ajänlawételi felhívá s 23 .35 . pontjában foglaltaknak megfelelő en az Ajáĺiaĺtevćjknek a 2017 . április 18-

ai helpzíni bejárás során lehetőségi'ik nflt a helpzín megismeŕsére és a sztilséges felmérések
elvégzśsére.
Az egységes mriszaki tartalom szerinti ajánlatok összeállítása érdekében lo'jtilĺ hogy a költségvetési kiíras
3. Tánasház Ffüés szerelési és egŕb gépészeti munkái 3.11. pontjäban szereplő ,,Egyeb szak'ágak
helyreállítási költségei (kőművesmunlĺáh festőmunkák)'' tétel mennyiségétaz Ąän|attevőkegységesen 20
db fal, illewe födémánörés heýeállítasánakmegfelelő mennyiségge|änzzilkbe.

A módosított áĺaza:Jan költségvetés a 20L7. jtlnius 08. nap1än megkĹildön, a közbeszerŕsi
dolĺumentumok módosításáról szóló M. sámú ájékoztaús melléldetét képező Módosíton műszaki
dolĺrmentációban szerepel.

Budapest, 2017. junius 08.

Budapest Főváľos XI. Keĺület Uibuda
Önkormányzata

lĺépviseletében
PROVITAL Feilesztési T anácsaďő Ztt.
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