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Leírás
Tisztelt Gazdasági Szereplők! A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő megbízásából eljárva a T. Gazdasági szereplők részéről az 1.
ajánlati részben benyújtott kiegészítő tájékoztatási igényre Ajánlatkérő az alábbi választ adja: 1. Kérdés: Terveken jelölve van az út szélén
süllyesztett szegély, viszont a költségvetés nem tartalmazza. Kell-e a süllyesztett szegélyt beépíteni? A terven 20*30-as süllyesztett szegély
van jelölve, a gyártól 15*20-as méretű szegélyt gyártanak. Amennyiben kell építeni, beépíthető a 15*20cm-es süllyesztett szegély Válasz: A
kivitelezés során a tervben szereplő süllyesztett szegélyt meg kell építeni. A tervben szereplő 20x30 cm-es süllyesztett szegély elírás, a
méret helyesen: 20x40x15 cm. A szegélyépítésre vonatkozó költségvetési kiírást (árazatlan költségvetés) az EKR-ben a módosított
közbeszerzési dokumentumok részeként Ajánlatkérő elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta. 2. Kérdés: A tervek tartalmaznak
járdaépítést, viszont a költségvetésben nem szerepelnek az erre vonatkozó tételek. Jelen eljárás kapcsán meg kell építeni a járdát? Ha igen,
kérjük a költségvetést kiegészíteni. Válasz: A 0+065,16-0+175,51 km szelvények közötti járdát szintén meg kell építeni. A járdaépítésre
vonatkozó költségvetési kiírást (árazatlan költségvetés) az EKR-ben a módosított közbeszerzési dokumentumok részeként Ajánlatkérő
elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta. Egyebekben ezúton is tájékoztatjuk a T. Gazdasági Szereplőket, hogy a kiegészítő
tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő az eljárásban kiadott ajánlati felhívást és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat
az alábbiak szerint módosította: Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, az új ajánlattételi határidő: 2018. június 08. 11:00 óra.
Az 1. ajánlati részben a felhívás II.2.4. pontja az alábbiak tekintetében módosításra (kiegészítésre) került: Az út szélét jellemzően 20 x 40
x15 cm keresztmetszeti méretű süllyesztett szegéllyel támasztjuk meg. A 0+065,16-0+175,51 km szelvények közötti járdát meg kell építeni.
Járda térkőburkolat építése terv szerinti pályaszerkezettel (6 cm térkő, 3 cm ágyazó homok, 15 cm Ckt alapréteg, 15 cm homokos kavics)
170m2 Kerti szegély építése épülő járda mindkét oldalán 221 m Süllyesztett szegély építése (40/20/15) 1570 m Az 1. ajánlati részben a
Közbeszerzési dokumentumok az alábbiak szerint módosultak: A Márton Áron utca tekintetében kiadott műszaki leírás 5. oldal, 7. fejezet,
második bekezdése a következők szerint módosult: Az út szélét jellemzően 20 x 40 x15 cm keresztmetszeti méretű süllyesztett szegéllyel
támasztjuk meg. A közbeszerzési dokumentumok (árazatlan költségvetés) a Márton Áron utca tekintetében módosításra (kiegészítésre)
kerültek. Tisztelettel: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda az ajánlatkérő megbízásából
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