
Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

A Pécsi Egyházmegye és a Faddi Római Katolikus Plébánia, mint közös ajánlatkérő a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint lefolytatásra kerülő, uniós 

értékhatárt el nem érő értékű Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárást indított „Vállalkozási szerződés 

keretében a Faddi Római Katolikus plébánia fejlesztése” tárgyában. Az ajánlattételi felhívást 

ajánlatkérő   2018. 04.12. napján megküldte Gazdasági Szereplőknek. 

Az eljárásban érintett gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást kértek. Ajánlatkérő az alábbiakban 

adja meg a kiegészítő tájékoztatást, ismertetve a tájékoztatás kérést és az arra adott választ. 

1. kérdés: Tekintettel a költségvetési tételek nagy számára és a rövid beadás határidőre kérjük 

szíveskedjenek az árazatlan költségvetéseket TERC slo.8 kiterjesztésben megküldeni. 

Válasz: A tervezővel egyeztettük a kérdést. Költségvetés manuálisan, Excel táblázatban készült, az 

MVH honlapján elérhető ÉNGY normagyűjteményből manuálisan kimásolva, a megfelelő tételek 

felhasználásával. Így nem áll rendelkezésünkre TERC slo.8 kiterjesztésű file. 

2. kérdés: A kivitelezési munkákat a technológiai előírásokat és a hatékony munkavégzést figyelembe 

véve üres épületben lehet végezni. Jelenleg az épület lakott, bútorokkal teli. Az épületből a bútorok 

kipakolása kinek a feladata? 

Válasz: A bútorok mozgatása a megrendelő feladata, de a kivitelező azzal számoljon, hogy egyszerre, 

csak az épület egyik felén tud dolgozni.  

3. kérdés: A padlás letakarítása szükséges a födém hőszigetelési munkák és a tetőjavítási munkák 

során. A padlás letakarítása kinek a feladata? 

Válasz: A padlásról a lomok letakarítása a megrendelő feladata. 

4. kérdés: A helyszíni bejárás során a Plébános úr a terven szereplő felújítási munkákkal több pontban 

nem értett egyet. Mire készüljön az árajánlat? 

Válasz: Az árajánlat a közbeszerzési dokumentáció szerint készüljön. 

5. kérdés: Az ajánlatadás során kizárólag a költségvetési kiírást kell beárazni? A megadott honlapon 

terveket és építési engedélyt nem találtunk. 

Válasz: Igen, csak az árazatlan költségvetést kell beárazni. A tervek és az építési engedély a honlapról 

letölthető.  

6. kérdés: Tekintettel a költségvetési tételek nagy számára kérjük a beadási határidőt kitolni 

szíveskedjenek. 

Válasz: Az ajánlattételi határidőt módosítjuk. Új ajánlattételi határidő 2018. 05.07. napja 11:00 óra.  

 



Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatuk benyújtásakor a kiegészítő tájékoztatásban 

foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.  

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, szíveskedjenek visszaigazolni, hogy jelen kiegészítő 

tájékoztatást kézhez vették.  

 

Budapest, 2018. 04. 26. 

Tisztelettel:  


