
Tisztelt G azdashgr S zereplok I

A Budapest Fov6ros X' kertilet Kob6nyai Onkormdnyzat (1102 Budapest, Szent L6szl6 ter 29.)
aiilnlatketo 6ltal inditott ,,Fii7dr u. 32, sztim alatt t:slttlhatd dpiilet lenindsa ds citalakitdsa a
helytbrtdneti gyiiitemdny szcimtira, valamint belsf kert fetrtjitdsu, a gyfijtemdny szabadtdri
kitillttdhelydnek kialak{ttisa" tfrgyu, Kbt. 113.9 (1) bekezddse szerinli nyilt kcjzbeszerzdsi
eli6r6sban bedrkezett kdrddsekre ajtnlatker6 az alabbi kiegdszito t1jekoztatttst adja, valamint
megkiildi a dokumentdci6 m6dosult, illetve kiegdszitett rdszeit:

1' K6rdds: A kivitelezes ideje alatt a megldvo intdzmeny iizemel-e? Ha igen, tigy mikor,
milyen mdrldkben, milyen letszitmmal, milyen lehat6rol6s sztiks6ges?

Vflasz: Nem az int6zm6ny nem tizemel, de a hrits6 szdrnyban l6v6 lakrisok igen. A lak6k
kiizleked6s6t folyamatosan biztositani sziiks6ges!

2. Kdrdds: Felvonul6si teriilet hol ds hogyan alakfthato ki?

vrilasz: A kiizteriileten a g6pjfrmii forgalom biztosit6sa mellett.

3' K6rdds: Az alaprajzon ds a kolts6gvetds kiird.sban szereplo B illetve BF jehi belso nyil6sz6r6
konszign6ci6s jehi szerkezetekh ez tartozo konszign6ci6s lapokat nem kaptuk meg. K6rjtik p6tolni.

Y 6lasz: m elldkelten me gkiildj iik.

4' Kdrd6s: A gyenge6ramir munkar6,szre sziveskedjenek megktildeni a kdltsdgvetdsi kiir6st
szerkesztheto MS-excel form6tumban.

Vf lasz: mell6kelten megkiildj iik.

5' k6rd6s: A K02 jelu ablakb6l a konszigndci6s terven 1 db, mig a koltsdgvetdsben es az
alaprajzon2 db szerepel. Melyik a helyes?

Vdlasz: A kOlts6gvet6sben szerepel helyesen, a konszigndci6s lapon javftottuk, 2db kell.

6' A GY03 jehi fali tSgzito elemekbol a konszigndcios terven 101,6 fm sin 6s 50 db akaszto
van, mig a kdltsdgvet6sben 12 db fatikonzol szerepel. Melyik a helyes?

Y6lasz: Mindkett6, a konszigndci6ban 6s a kiir:isban is javftottuk.

7 ' A GY08 jelu ciltoz6szekrdnyb6l a konszign6ci6s terven 3 db, mig a koltsdgvetdsben g db
szerepel. Melyik a helyes?

Y6lasz:3db szel<r6ny 8 alapelemb61 6ll. A konszignricitf s rajz egy6rtelmii.

8' A GY09 jelu 6rt6kmegorzo szekrdnybol a konszign6ci6s terven 3 db, mig a koltsdgvetds
tetelszovegdben semmi nincs, a mennyis6gndl pedig 1 klt sierepel. Melyik a helyes?



vdlasz: 3db szekr6nyt kell venni, a konszigndci6s rajzon egy6rtelmti.

9' A GY11 jehi beton kertdszeti t6mfal elembol a konszignaci6ban 111 db, mig a
koltsdgvetdsben 1 18 db szerepel. Melyik a helyes?

Vdlasz: 118 db a helyes, mell6kelten megkiildjiik a javitott konszign6ci6t.

10' A GY13 jelu falra szerelt felirati mezobol a konszign6ci6ban 25 db, mig akoltsdgvetdsben
40 db szerepel, Melyik a helyes?

V6lasz: 40 db a helyes, mell6kelten megktildjiik a javitott konszignfci6t
11, A BE01 jehi falrendszerbol a konszignlcioban 3 db, mig akoltsdgvetdsben 1 db szerepel.
Melyik a helyes?

Vdlasz: ldb a helyes.

12. A BE05 I. ill. il. szitmu vitrin tervet nem kaptuk meg. K6rjiik p6tolni.

Vflasz: mell6kelten megkiildjiik.

13' A mobili6k tervek kozott szereplS mob08 antik kdtszamyu i.ivegezett orvosi szekrdny nem
szerepel a kdlts6gvetds kiir6sban, Amennyiben rcsze a pillyizatnak, t gV hol ds hogyan kell
szerepeltetni a k6ltsdgvet6sben?

vflasz: Bekertilt a ktilts6gvet6sbe, el6ir{nyzott tisszegk6nt szerepeljen.

14, A mobili6k tervek kozott szereplo mob09 antik fi6kos szat6cs pult nem szerepel a
koltsdgvet6s kiir6sban' Amennyiben rdsze a piiyLzatnak, rigy hol ds hogyan kell szerepeltetni a
kdltsdgvetesben?

YSlasz: Bekeriilt a kiilts6gvet6sbe, eliiirilnyzott tisszegk6nt szerepeljen.

15. A letciltheto tervdokumentdci6ban nem tal6ljuk a ,,44, 45, 46 BELSO NyfLASZAROK
ELHELYEZESE" kiirds r6szek konszign6ci6it, kdrem sziveskedjenek ezt p6tolnil

Vrilasz : Mell6kelten megkiildj iik.

Tekintettel a dokumentricid m6dositrisfra 6s a Kbt. 52.$ (5) bekezd6s6re, ajfnla tk6r6 az
ajfnlatt6teli hat6rid6t2016, szeptember 29. napjfn 9:00 6rirr:a hosszabbftja. Az aj:inlatt6teli
hat6rid,6 lejrirt6nak napj:in 8:30 6s 9:00 rira kdzdtt nyrijthat6ak be az aj6nlatok, a tiibbi
munkanapon a felhivdsban megadott id6szakban.

Budapest, 2016. szeptember 17.

dr. Magyar Adrienn
fe lel o s akkre dit6lt ko zb eszer z6si szaktan6c s ad6


