Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Pécsi Egyházmegye és a Mecseknádasdi 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 Mecseknádasdi Római Katolikus Templom megerősítése
és felújítása” tárgyában. Az ajánlattételi felhívást ajánlatkérő 2018. 04.13. 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: A költségvetés nem tartalmazza a felvonulási költségeket. Ezeket a költségeket, hogy kell
árazni?
Válasz: Kérjük a felvonulási és ideiglenes melléképítmények költségeit beépíteni az egységárakba.
2. kérdés: Az új templom körüli járdának a földmunkáit nem tartalmazza a költségvetés. Ezeket a
költségeket. hogy kell árazni?
Válasz: A járdakészítésről szóló 9. tétel tartalmazza a tükör készítést.
3. kérdés: Törmelék deponálását, konténerbe rakását és a konténer díját nem tartalmazza a
költségvetés. Ezeket a költségeket, hogy kell árazni?
Válasz: A kiegészítő költségvetésben lett kiírva.
4. kérdés: Lyukfúrás a költségvetés kiírásban téglafalban szerepel, míg a helyszíni bejárás során
kiderült, hogy a templom kő és vegyes falazatú. Mit kell költségelni?
Válasz: A kiegészítő költségvetésben lett pontosítva.
5. kérdés: A párkányszinten vezetett O28-as acél abroncsokat a költségvetés szerint csak a vakolatba
kell bevésni. A vakolatot viszont teljes felületen le kell verni, így ebben az esetben a tétel nem
releváns. Vagy a hornyot a falszerkezetbe kell vágni? Ha igen akkor annak költségét ebben a tételben
kell szerepeltetni (sorszám: 15.)?
Válasz: A tétel valóban nem releváns, a kiegészítő költségvetésben elmaradóként szerepeltetjük.
6. kérdés: A lakatos szerelvényeknek (sz1-től sz4-ig) fészekvésés szükséges. Ennek a költségeit hol kell
szerepeltetni?
Válasz: Kérjük az acélszerkezetek elhelyezésénél beépíteni az árba.
7. kérdés: Mivel a bejárás során tapasztaltuk, hogy a templom falazata kő, ezért a 25. sorszámú tételt
hogyan kell árazni?
Válasz: A vakolathiányos részeken valóban terméskő falazat látható, de a párkány alatt a
padlástérben tégla falazat is van. Amennyiben a téglafelület fugáinak tisztítását árazzák, megfelelő
lehet a kőfalra is.
8. kérdés: A tetőszerkezethez szükséges cserépfedés bontásánál és visszaépítésénél hány százalékos
új cserépfedés készítését számoljuk?
Válasz: Kérjük 10% cserép pótlást építsenek be az árba.
9. kérdés: 35. sorszámú tétel esetén a 18,6 m2 hol értendő? Vagy az egész terméskő falazat felületét
le kell pucolni, úgy ez a kőtemplom esetén a teljes homlokzat?

Válasz: A homokkő felületeket kell megtisztítani a szennyeződésektől.
10.kérdés: A sekrestye nyugati oldalán lévő új térkőburkolat szegély nélkül készül? Ezért nem
tartalmazza a költségvetés kiírás?
Válasz: A kiegészítő költségvetésben lett pontosítva.
Továbbá Ajánlatkérő kiegészíti a műszaki leírást azzal, hogy a vörösréz fedésű toronysisakról lecsurgó
víz útjában vörösréz anyagú párkány, ill. fallefedések készüljenek viharléc lezárással. Ez a költségvetés
kiírásban még nem jelent meg, benne maradt a cinklemez bádogozás. Továbbá a lyukfúrásokat átnézve
találtunk 11 m hiányt. Ezt a kiegészítő költségvetésben rögzítettük, melyet megküldünk valamennyi
gazdasági szereplőnek.
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. 27.
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