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Tisztelt Gazdasági szereplők! Tárgyi eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre a válaszokat az alábbiak 
szerint terjesztjük elő: Kérdés:Burkoló munka 1.tétel: A tervezett ( Költségvetéskiírás szerinti ) burkolat felbontása 317,32 m2, mely a 
templomépület teljes alapterületére vonatkozik:( templomtér, szentély, sekrestye ) A teljes felület tartalmazza a padsorok, mellékoltárok, 
egyéb berendezések területét is. Azok elmozdítása, elbontása nincs a költségvetésben. Indokolt e az elbontásuk, elmozdításuk; vagy a 
helyükön hagyva körülburkolhatóak? Válasz: A kérdezőnek igaza van, a padozat burkolat elbontásához a padokat, berendezési tárgyakat el 
kell mozdítani. A terv és a költségvetés a teljes terület újarburkolását tartalmazza. Kérdés: Burkoló munka 2.tétel. Kérjük egyértelműsíteni, 
hogy a 10% pótlást a felbontott lapokból kell-e megoldani, vagy a felbontott lapokat 90%-ban visszarakni és 10% újjal pótolni? A helyszínen 
látottak alapján 90%-ban új lap lerakása indokolt, 10%-ban a felbontott lapokból a sekrestye leburkolható. ( 20,47m2) Válasz: A költségvetési
tétel megfogalmazása azt jelenti, hogy a meglevő padlóburkolat elemeiből kell az új padlót elkészíteni, és ehhez 10 % mennyiségű pótlást 
kalkuláltunk, tehát ennyi új anyagot kell beszerezni. Kérdés: Kérjük egyértelműsíteni az új mészkőlap származási helyét.( pl: süttői. siklósi..
stb) Válasz: Süttői, vagy azzal egyenértékű. Kérdés: Ácsszerkezetek: A tervezett 20 cm szelvényméret felett ragasztott faszerkezet 
beépíthető-e? Válasz: Igen, beépíthető. Az alkalmazott fa anyagok esetében az elvárt teljesítmény követelményeket az "Eurocode 5 " 
szabvány előírásai tartalmazzák, azokat kell alapul venni, és a kivitelezés során szigorúan betartani. Felhasználási osztály: "3", mivel a fa 
szerkezet a tetőtérben kerül beépítésre. GL 24h "homogén" rétegelt-ragasztott fa gerendákk, maximálisan 24 mm vastagságú lamellákkal, 
túlmérettel gyártva, olajfestékes bütü védelemmel ellátva. Kérdés: Nyílászáró szerkezetek: Elegendő e a felújításuk a mázolás felújításával ? 
A költségvetésben nincs kiírva új asztalos szerkezet ( ablakok, sekrestyeablak, bejárati kapu; új acélajtó sekrestyénél ) Válasz: Ajánlatkérői 
előírás a a mázolás felújításával történő felújításra vonatkozik. A végleges döntést az Építettővel közösen a homlokzat beállványozását 
követő szemle után lehet meghozni. Kérdés: A konszignációban a K8-as szerkezet " Geresdlak " néven szerepel Elírás vagy adaptáció? Válasz
: A nyílászáró ábrázolt mérete és a homlokzati terv alapján a K8 szerkezet a Lánycsók r. k. templom torony ablaka, a konszignációs lap 
felirata elírás. Amennyiben ezzel megzavartuk a Kérdezőt, úgy elnézését kérjük. Tisztelettel: Ajánlatkérő
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