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Címzettek: valamennyi ajánlattevő 

 

Tárgy:1. számú Kiegészítő tájékoztatás a Füzesgyarmat Város Önkormányzata ajánlatkérő 

által indított „TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015- Bölcsőde bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában, az ajánlati felhívást, valamint a részét képező 

műszaki leírások, tervek és költségvetési kiírások átvizsgálását követően az alábbi műszaki 

észrevételekre kérnénk válaszuk megadását: 

 

1. A kiadott árazatlan költségvetési kiírás nem tartalmazza a bővítmény komplett 

földmunkáját, hulladék elszállítást („Irtás, föld- és sziklamunka” lapfül)! Kérjük a 

költségvetés felülvizsgálását! 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység 

1 21-002-1.2 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi 

erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, 

szállítással, 50,1-200,0 m között 

222 m3 

2 21-003-1.1.2.2 Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest 

vagy lehorgonyzás részére, gépi erővel, 2 m mélységig, 

0,31-0,70 m átmérő között, III. talajosztály 

31,69 m3 

3 21-003-11.1.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, 

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, 

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték 

(műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 

10 m3 

4 21-004-5.1.1.1 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 

920 m2 

5 21-008-2.2.1 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis 

felületen, tömörségi fok: 85% 

10 m3 

6 21-008-2.2.3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis 

felületen, tömörségi fok: 95% 

294,9 m3 

7 21-008-3.1.1 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi 

erővel, 3,0 m szélességig 

920 m2 

8 21-011-1.2.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása 243,9 m3 

9 21-011-7.2-

0120701 

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá 

nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag 

szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból 

Természetes szemmegoszlású kavics, THK  0/32 P-TT, 

Nyékládháza 

122,5 m3 

10 21-011-7.2-

0120723 

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá 

nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag 

szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból 

épület alatt alapozás felső síkjától 25 cm 

172,4 m3 

11 21-011-11.2 Veszélyes hulladék elszállítása lerakóhelyre Régi padló 

bitumenes szigetelés és egyéb hulladék 

1300 kg 

12 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe 

15 db 
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13 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer 

szállítás nélkül 

 

 

Válasz: Ezen munkanemek kivételre kerültek, 

ezek nem részei jelen eljárás műszaki 

feladatainak.   

75 m3 

2. A kiadott árazatlan költségvetési kiírás nem tartalmazza a térburkolási munkákat 

(„Kőburkolat készítése” lapfül)! Kérjük a költségvetés felülvizsgálását! 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység 

1 62-002-21.3-

0613950 

Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom 

szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, 

betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz 

kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: 

HUTJS2765 

196,3 m 

2 62-003-51.2-

0610958 

Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es 

vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben 

156,1 m2 

3 62-003-83.3 Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 

40×40×4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40×40×8 cm-es 

méretben 

 

Válasz: Ezen munkanem kivételre került, ezek 

nem része jelen eljárás műszaki feladatainak.  
  

3,2 m 

3. A kiadott árazatlan költségvetési kiírás nem tartalmazza az épület pipere takarítási 

munkáit („Takarítás munka” lapfül)! Kérjük a költségvetés felülvizsgálását, vagy 

kérjük megadni szíveskedjenek a költségvetés, mely sorában szerepeltessük ennek 

költségét! 

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység 

1 90-008-4.1-

0510021 

Pipere takarítás 620 m2 

   

 

Válasz: Ezen munkanem kivételre került, ez 

nem része jelen eljárás műszaki feladatainak.  
 

  

4. A kiadott árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza az útburkolatépítés, parkoló 

kialakítás tételeit („tételek-út” lapfül), azonban az útépítési tervdokumentáció nem 

került feltöltésre az EKR rendszerbe! Továbbá a felhívás II.2.4) pontja sem tartalmaz 

útépítési feladatot! Kérjük az ellentmondás feloldását, szükség szerint az útépítési 

tervdokumentáció feltöltését! 

Kiegészítő tájékoztatásuk mihamarabbi megadását előre is köszönjük! 

 

Válasz: Az árazatlan költségvetés javításra került, mellékelten csatoljuk. 
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A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:  

Kérem, hogy a válasz(oka)t szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.  

 

Debrecen, 2021. február 06. 

 

Tisztelettel: 

                                                                            

                                                                           Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa 

                                                            felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

   

 


