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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS 
 

„Mozsgói Római Katolikus Templom felújítása”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Tisztelt Cím! 
 
A Mozsgói Római Katolikus Plébánia az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbiak szerint megadja a beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, 
valamint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja: 
 
I. Kiegészítő tájékoztatás I. 
 
1. Kérdés: Költségtérítés tételek munkalapon:  
"Padlás takarítás" 1 egys 
Kérdés, hogy körülbelül hány m3 törmelék illetve veszélyes hulladékkal kell számolnunk 
(madárürülék és tetem), valamint hogy konténert és törmelékcsúszdát is építsünk az árba? 

 
Válasz: Ajánlatkérő a hivatkozott „Költségtérítéses tételek” munkalapon a 
beruházáshoz kapcsolódó általános építészeti költségeket tüntette fel, ide értve a 
padlás letakarítását is; a műszaki leírás szerint a „A padlás alapos letakarítása -
madárürülék és a korábbi felújítások építési törmeléke – elengedhetetlen”; az ürülék 
ill. a vegyülő törmelék pontos mennyisége előre nem ismert, Ajánlatkérő tájékoztató 
jelleggel közli, hogy hozzávetőleg 6m3 galambürülék és galambtetem, további 
hozzávetőleg 6 m3 az egyéb törmelék. Ajánlattevő feladata a hatályos 
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő elszállítás és takarítás (Ajánlatkérő 
javasolja a zárt rendszerű, és kiporzás ellen védett megoldást). 
 
2. Kérdés: Bádogozás munkalapon Ssz.: 20  

"Többlet a tető formája és a munkavégzési körülmények miatt, kettős állókorcos 
fémlemezfedésre, szellőző alátétszőnyeg fektetése titáncink lemezből készült kettős 
állókorcos fémlemezfedés alatt, a fedés alsó oldalának hatékonyabb szellőztetésére és a 
kopogó  esőhang csökkentésére RHEINZINK VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg, 
páraáteresztő fóliával és öntapadó toldásokkal, Cikkszám: 9800285." 1 egys 
Kérdés, hogy az alátét szőnyeget milyen mennyiségben kell számolni, és hova kell 
beépíteni?  

 
Válasz: A hivatkozott tételben szereplő munka elvégzése nem képezi nyertes 
ajánlattevő feladatát. Kérjük a költségvetésben áthúzni, vagy törölni vagy 0 Ft-tal 
beárazni. 
 
3. Kérdés: Bádogozás munkalapon Ssz.: 21 
"Meglévő toronyfedés rögzítésének, élképzéseinek, vízzáróságának felülvizsgálata, 
felületének tisztítása, valamint szakszerű csatlakoztatása villámvédelmi rendszerhez" 1 egys 
A kérdés az előző ponttal összefügg, milyen mennyiséggel kell számolnunk? 

 
Válasz: A toronysisak bádogozás nem lesz lecserélve, csak át kell vizsgálni, és az 
esetleges hibákat meg kell szüntetni, valamint össze kell kötni a korábban szétbontott 
villámvédelmi levezetővel. A toronysisak felülete hozzávetőlegesen 38 m2. Ajánlatkérő 
ezen a soron a feladat munkadíját kéri feltüntetni. 
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II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
 
Ajánlatkérő a válaszok figyelembe vételéhez szükséges időre tekintettel a határidőt az 
alábbiak szerint meghosszabbítja. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az 
ajánlattételi felhívás módosított és a módosítást követően alkalmazandó pontjai: 
 

15. Ajánlattételi határidő: 
2018. március 27. napja 11 óra 30 perc 
 
18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Helye:  
7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); 1. emelet, gazdasági igazgatói iroda 
Ideje: 
2018. március 27. napja 11 óra 30 perc 
 
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

 
A közbeszerzési dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 
érvényben és alkalmazásban. 
 
Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül 
tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
 
Budapest, 2018. március 23. 
 

 
Ellenjegyzem: 

 
Mozsgói Római Katolikus Plébánia  

ajánlatkérő nevében 
dr. Győri-Pintér Márta 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Lajstromszám: 00515 
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