Dr. Guba Zoltán

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A Miskolci Egyetem ajánlatkérő a „Korszerű infrastruktúra kialakítása a FIEK működéséhez” tárgyú
közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelmek alapján az alábbi
kiegészítő tájékoztatást
nyújtja az alábbiak szerint:
1. kérdés:
A két épületet összekötő híd mellett futó gázcső ideiglenes elhúzásának terveztetése, engedélyeztetése
kinek a feladata és költsége? Kérjük az erre vonatkozó műszaki paraméterek ismertetését.
Válasz:
Ajánlatkérő megtervezte a fentieket és benyújtotta engedélyezésre, ajánlattevőknek ezzel nincs
teendőjük. A költségvetésben van erre vonatkozó tétel a H_Zsaluzás és állványozás fülön:
Meglévő gázcső ideiglenes elhúzása és alátámasztása az építési munkálatok idejére – 1 db,
ott kell beárazni.
2. kérdés:
A B-55 jelű asztalból a konszignációs lapon 3 db, míg a költségvetésben 9 db szerepel. Melyik a helyes?
Válasz: A kérdéstől eltérően a 2017.10.12. napján kiadott konszignációs lapon és a
költségvetésben azonos adatok szerepelnek.
3. kérdés:
A BU-04 jelű terven lévő lépcsőházi fal elburkolása nem szerepel a költségvetésben. Jól értelmezzük a
terveken, hogy 4 db készül belőle az 1. emeleteken? Hol és hogyan kell szerepeltetni a költségvetésben?
Válasz: A kérdéstől eltérően a hiányolt tétel a mennyiségszámításban és a költségvetésben is
szerepel.
Költségvetés: C2 Szárazépítés / 9. 10. 11. 12. tétel)
Méretkimutatás: Mennyiségek helyiséglistával fülön: T oszlop
4. kérdés:
Az összekötő híd acélszerkezetéhez megküldött gyártmánytervek acél súlytáblázata hiányos.
Kérünk egy olyan acélszerkezeti súlytáblázatot, mely tartalmazza valamennyi szükséges acélszerkezet
beépítését, valamennyi munkarészre vonatkozóan, (híd ill. C2 épület), munkaegységenként külön-külön
megbontva.
Válasz:
A híd lefedéséhez tartó acél tartószerkezet
A C2 épületbe betervezett acél tartószerkezet súlya:
(i) előtető SA-1 terv szerint: 11012,6 kg,
(ii) galéria merevítés SA-2 terv szerint: 118,3 kg és
(iii) folyosó födém SA-3 terv szerint: 471 kg.
Összesítve: 19727,4 kg szerkezeti acél.
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5. kérdés:
A hídépítésre vonatkozó vasalási terven nagyságrendileg 5 tonna betonacél szerepel, míg a
költségvetésben 16 tonna szerepel. Kérnénk egy teljeskörű vasalási táblázatot, mely tartalmazza az
összes szükséges betonacél szerelés mennyiségét. Kérjük pontosítani a betonacél szerelésre vonatkozó
mennyiségeket.
Válasz:
A hídra vonatkozó betonacél mennyiségek a híd SH-2 vasalási tervén található (13424,9 kg), a
hídra vezető teraszokra vonatkozó összesített betonacél mennyiségek az S-2 terven található
(2365,6 kg). Összesítve: 15790,5 kg (~16 tonna), tehát a megadott adatok helyesek.
6. kérdés:
Kérjük pontosítani a hídszerkezet oldalfalának egyedi perforált fémlemez burkolatát (pl. anyag,
vastagság, lyukméret stb.). A műszaki leírás szerint a Tervezővel kell egyeztetni, de az ajánlatadáshoz a
jelenleginél lényegesen több információra van szükség.
Válasz:
A hídszerkezet oldalfalának egyedi perforált fémlemez burkolata 3 mm vastag kompozit
alumínium lemez. Ajánlatkérő kiadja a B-08-09-es tervlapot, kiegészítve egy tábla részletes
rajzával. A tervezett lyukméretek: 35, 21, 12 mm.
7. kérdés:
A hídszerkezet talajtömörség vizsgálat, híd alapjának statikai vizsgálata, hídszerkezet alapjának
megerősítése, a hídszerkezet megépítése utáni tereprendezés tételekre kapunk-e több információt, vagy
részletesebb műszaki tartalmat? Ellenkező esetben javasoljuk egy egységes ELŐIRÁNYZATI összeg
megadását.
Válasz:
Az ajánlatot a megadott adatok alapján kell összeállítani, ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésre
további adat, tekintettel arra, hogy ezek csak a híd elbontása útján lennének felderíthetők.
Ajánlatkérő ekörben nem ad meg előirányzatot.
Tekintettel arra, hogy a kiegészítés nem jelentős és az ajánlattételi határidő lejártáig több, mint 10 nap áll
rendelkezésre, ajánlatkérő nem módosítja az ajánlattételi határidőt (Kbt. 52. § (5) bekezdés).
Miskolc, 2017. október 19.
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