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Címzettek: valamennyi ajánlattevő 

 

Tárgy: 1. számú Kiegészítő tájékoztatás TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi 

gazdaságfejlesztés” című „TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001- azonosító számú projekt 

keretében” (Projekt címe: Hűtőház építése Hajdúhadházon) építési beruházás tárgyú 

közbeszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:  

 

1. kérdés: A szelemenek teljes mértékben ki vannak hagyva, (falváztartó, állmennyezet tartó 

és tető szelemenek). Az állmennyezet tartó szelemenek nincsenek benne az acélszerkezeti 

tervekben. Ez szándékos kihagyás vagy az állmennyezet a rácsostartó alsó levelére fog 

rögzülni? 

Válasz: Az álmennyezet szelemenek rácsostartó alsó övére kerülnek rögzítésre. 

2. kérdés: A szendvicspanel mennyisége 237 m2-el kevesebb mint a valós mennyiség. 

Válasz: Javítva a költségvetésben. 

3. kérdés: Az oldalfali trapézlemez mennyisége 74 m2-el kevesebb mint a valós mennyiség, 

továbbá a szegők mennyisége 235 fm-el kevesebb mint a valós mennyiség. 

Válasz: Javítva a költségvetésben. 

4. kérdés: A közbenső válaszfalnak nincs kialakítva tartó szerkezete, a gyorskapunak nincs 

kialakítva a fogadó szerkezete, a tolókapunak nincs kialakítva fogadó acélszerkezet, a 

kézszárnyú műanyag ajtónak nincs fogadó szerkezete. 

 

Válasz: A kapuk fogadó szerkezetei berajzolásra kerültek, a válaszfalak 

fogadószerkezetei beszámításra kerültek az acélszerkezetbe és a költségvetésbe.  

5. kérdés: Hűtéstechnikai alaprajzok (függőleges csőterv, alaprajzi csőterv), melyben 

szerepelnek a berendezési tárgyak elhelyezésének pontos helyei, és a hozzájuk vezető cső 

csőhálózat nyomvonalai. 

 

Válasz: A hűtéstechnikai terveket csatoljuk. 

  

6. kérdés: A kiírásban szereplő berendezési tárgyak pontos cikkszám szerinti meghatározása: 

mint pl: GACC RX40 elpárologtató (az rx40-es sorozatból többféle változat létezik Kw 

teljesítménytől függően), valamint a léghűtő kondenzátorra, a kompresszorra az ezekben 

használatos olaj pontos típusa és nem utolsó sorban az evaporatív egység  pontos 

elhelyezésének megjelölése. Klímavédelmi hatóság felé való regisztrálás kinek a 

kompetenciája? 

 

Válasz: A kivitelező feladata, kompetenciája, melyet a költségvetés tartalmazza. 
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7. kérdés: A  jelenlegi vízóra akna megvalósulási helye a  tervrajzokhoz képest az úttest másik 

oldalán van, az új hálózat kialakítása az úttest alatti átfúrással valósulhat meg. 

Az épület használatba vételi engedélyéhez, vízmintavételi jegyzőkönyv kinek a kompetenciája? 

 

Válasz: A kivitelező feladata, kompetenciája, melyet a költségvetés tartalmazza. 

 

Kérem, hogy a válaszokat szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.  

Egyidejűleg az ajánlattétel elhalasztjuk, melyről a módosított Ajánlattételi Felhívás 

megküldésre kerül az EKR-ben.  

Módosított ajánlattételi határidő: 2019. június 5. (szerda) 12.00 óra.  

Debrecen, 2019. május 30. 

 

Tisztelettel: 

        
       Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa 

      felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

        

 


