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Tisztelt Gazdasági szereplők! Tárgyi eljárásban a beékezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekre az alábbi válaszokat adjuk: 1 Kérdés: 
Kérjük Tisztelt beruházót, hogy a megalapozott ajánlatadáshoz a benyújtási határidőt meghosszabbítani szíveskedjen. Továbbá kérjük, hogy 
a költségvetésben egy tételben vett és az építész műszaki leírásban felsorolt, tagozat és vakolatdíszek helyreállítását tételesen, 
mennyiségileg és minőségileg részletezni szíveskedjen! Válasz: Lásd a 2. kérdésre adott választ. 2 Kérdés: Költségvetés: Vakolás és 
rabicolás fejezet, 12.tétel: "Korábban megszüntetett tagozatok és vakolatdíszek visszaállítása" "1 klt ". Mennyi az 1klt tartalma? A tétel 
tartalmát fm-ben és db számban kérjük megadni, kiterített szélességgel és a felhasználandó anyag megadásával! Válasz: Az 1 készletként 
történő szerepeltetést a munka egyedi jellege indokolja. A homlokzati tervlapok és a műleírás az elvégzendő helyreállításokat tételesen 
tartalmazzák, kérjük az árazást ezek alapján elvégezni. 3 Kérdés: Bádogos munka 14.tétel: KÉRDÉS: hány m2 a toronysüveg felülete? 
Templom toronysüveg egyedi fedésének mennyiségét m2-ben kérnénk megadni. Válasz: A hagyma rész felülete 32m2-re, az egyéb fedések 
40m2-re becsülhetők. A tényleges felület a meglévő eredeti toronysisak leemelése után, az arról való méretvétel alapján határozható meg. 4 
Kérdés: Bádogos munka 15.tétel: Torony csúcskereszt készítésére gyártási tervet kérnénk. Válasz: Gyártási terv nem szükséges, mert 
lebontott kereszt rendelkezésre áll, ez alapján elvégezhető a helyreállítás. A bontás előtt készült fotót mellékeltük. 5 Kérdés: Költségvetés: 
Előregyártott épületszerkezetek,2.tétel: Toronysisak leemeléséhez és felemeléséhez kérjük a megfogási (daruzási) pontok meghatározását; 
valamint a szükséges kiegészítő acélszerkezetek konszignációját. Válasz: A toronysisak lehorgonyzására tervezett UPN100-1,4m 
acélgerendákat a végleges állapotnak megfelelő helyen talpára állítva lecsavarozzuk M16 csavarral a fiókgerendákhoz, alul fakötésű nagy 
alátéttel. A daruzáshoz az átlós főirányokba eső kötőgerendákat kell körbefogni az emeléshez a fenti acélgerendák mellett, és az 
acélgerendák biztosítják a fiókgerendák megfogását. A megalapozott ajánlattétel érdekében Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2018. 08. 
28. napjára módosítja az óra változatlanul hagyása mellett.
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