Jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői
részére

Tisztelt Ajánlattevők!
Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban további kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja, a
korábban megküldött válaszok folytatásaképp.
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Elektromos:
Az elektromos műszaki leírás szerint az új gyermekmedence vízgépészetének
egyidejű teljesítményigénye 11kW, míg a gépészeti műszaki leírás szerint
20kW. Kérjük az ellentmondás feloldását.
Kábelárok ásási munkák kimaradtak az elektromos költségvetésből. Kérjük
pótolni szíveskedjenek.
Vízgépészet:
A víz élményelemek, például buzgárok, vízágyúk, vízköpő fa működtetését
hogy képzelte el Tisztelt Ajánlatkérő? Vízoldali csatlakoztatást nem találunk
a gépészeti terveken, sem külön szivattyút, sem automatikát a
működtetésükre. Kérjük tisztázzák, hogy pontosan milyen élményelemeket
tartalmazzon az ajánlat, és biztosítsák működésüket gépészeti oldalon!

A 20 kW a teljes egyidejű üzemeltetés teljesítménye. A
11kW a szakaszos működés (ez fog működni) feltételeihez
szabott teljesítmény. Tehát nincs ellentmondás. VE-2, VE-4

A klórgáz palackokat is Ajánlattevőnek kell biztosítani? ha igen, kérjük,
egészítsék ki a költségvetést a 8 db klórgáz palackkal.

Az elektromos földkábel a vízgépészeti árokba fog
bekerülni.
Az élményelemek a kiegyenlítő tárolóból szívnak a
vízforgató szivattyúkkal együtt. Az élményszivattyúk
nyomóvezetéke (2xØ63) a kiegyenlítő tároló melletti
60x60cm-es elosztó szekrénybe fut. Az elosztó szekrényben
4x Ø50-es vezeték található 4db elzáró szerelvénnyel. Innen
lehet megtáplálni azokat az élményelemeket amelyek
folyamatos vízellátást igényelnek. Az élményelemek
működése időben egymást követi. Vezérlésük a villamos
terv része.
A klórozásos technológia a meglévő rendszerre csatlakozik.
Többletet ennek a medencének a klórgázas működéshez
szükséges
elemei
jelentik
(klórmérő
cella,
klór
mágnesszelep, távszabályozó, ejektor). Ezek az egységek a
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A klórgázadagoló ADVANCE 205 szerepel a gépészeti kapcsolási rajzon,
viszont a költségvetésben nem találjuk. Kérjük nyilatkozzanak, hogy
Ajánlattevőnek kell-e szállítani a kérdéses tételt! Amennyiben igen, kérjük
egészítsék ki a költségvetést a hiányzó tételekkel!
A gépészeti kapcsolási rajzon található fűtési hőcserélő és motoros 2 utú
szelep vezérlésére nincs semmi a költségvetésben. Kérjük, adják meg, hogy
milyen szabályozó-vezérlőegység szükséges, és egészítsék ki a költségvetést a
megfelelő tételekkel!
A gépészeti kapcsolási terven nem találjuk a kiírásban szereplő 2 db vízóra
elhelyezését. Kérjük, adják meg, hogy hova kell elhelyezni a 2 db vízórát!
A vízszintérzékelő kiértékelő elektronikai egységet nem találjuk a
költségvetésben. Kérjük, adják meg a típusát, és egészítsék ki a költségvetést
a hiányzó tétellel!

Válasz
költségvetési kiírás 3. 4. 5. pontjában szerepelnek.
Nem.

A szabályzó egység típusa: PMM323.1 /NIVELCO/
VGE-2 vízgépészeti elosztóban szerepel.
Villamos tervlap: VE-2, VE-4 az elektromos költségvetés 19.
tételében.
A DN 150-es vízóra a szűrtvíz ágban található, míg a DN40es a pótvíz vezetékre. A gépház alaprajzon is látható.
Vízszintszabályozás úszókapcsolók segítségével történik.
Elektromos költségvetésben 2db úszókapcsoló kiírva.
Villamos tervlap: VE-4 , az elektromos költségvetés 19.
tételében.
A pótvíz ágban a kapcsolási terven szerepel egy 1 utú motoros szelep, amit a Vízszintszabályozás úszókapcsolók segítségével történik.
vízszintérzékelő elektronika szabályoz, nem találjuk a költségvetésben. Elektromos költségvetésben 1db úszókapcsoló kiírva.
Kérjük, adják meg a típusát, és egészítsék ki a költségvetést a hiányzó tétellel! Villamos tervlap: VE-4 , az elektromos költségvetés 19.
tételében szerepel.
A vízgépészet kapcsolási rajzán szereplő klórgáz érzékelő, riasztó meglévő- Meglévő, megmaradó.
megmaradó? Amennyiben nem, kérjük a költségvetést kiegészíteni a
szükséges tételekkel.
A vízgépészeti műszaki leírás 9. pontja alapján kell legyen 2 db Mellékelve a javított költségvetési kiírás.
élményszivattyú is (WILO IL 40/170-075/4), amelyeket sem a költségvetésben,
sem a kapcsolási terven nem találunk. Kérjük kiegészíteni a költségvetést a 2
db hiányzó szivattyúval.
Az előző ponthoz kapcsolódóan kérdésünk: az alaprajzon szereplő Nem. A kapcsolási rajzon a technológia szerepel.
élményszivattyúk miért nem szerepelnek a kapcsolási terven? Hibás a
tervdokumentáció?
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A kapcsolási terven szereplő 10,3 m3-es kiegyenlítő tartály meglévő tartály,
vagy a jelenlegi ütemben kerül kivitelezésre? Amennyiben a jelenlegi
ütemben kerül kivitelezésre, kérjük, egészítsék ki a költségvetést a vonatkozó
tételekkel!
A TG-1.0. terven látszanak a gépház és a medence közötti csővezetékek,
illetve a lefolyó KG-PVC csővezetékek. Ezen csővezetékeket amennyiben
földbe kell fektetni, kérjük egészítsék ki a költségvetést a vonatkozó
földmunka tételekkel!
Építészet:
A kiadott építészeti műszaki leírás „2.1 Bontási művelet” pontjában szereplő
bontási munkák a költségvetésben nem szerepelnek. Kérjük T. Ajánlatkérő
tájékoztatását arról, hogy a bontási munkák részét képezik-e jelen ajánlati
dokumentációnak. Amennyiben igen, úgy kérjük T. Ajánlatkérőt a
költségvetést kiegészíteni szíveskedjen a vonatkozó bontási tételekkel
(közművek lecsatlakoztatása, földmunka, betonszerkezetek bontása,
acélszerkezetek bontása, deponálása, betondarálás…).
A kiadott építészeti költségvetés „Fém nyílászáró és épületlakatos
szerkezetek” munkanem 7. számú tételénél 80x80 cm burkolható aknafedél
szerepel, a KÉ-01 számú burkolati alaprajzon pedig 60x60 cm-es burkolható
aknafedél szerepel. Kérjük T. Ajánlatkérőtől az ellentmondás feloldását, és
meghatározni a beépítendő aknafedlap méretét.
A kiadott építészeti műszaki leírás „2.2. Alaprajzi elhelyezés, funkcionális
kialakítás” pontjában az szerepel, hogy „A zuhanyzó belső két oldalát
víztiszta polikarbonát betétes rozsdamentes merevítő vázas oldalfallal kell
kialakítani”. Kérjük T. Ajánlatkérő egészítse ki a költségvetést a hiányzó
zuhanyzó polikarbonát betétes merevítő oldalfalával, valamint kérjük a tárgyi
zuhanyzó konszignációját megküldeni a pontos ajánlatadás érdekében.
A kiadott építészeti műszaki leírás 3. pontjában szereplő 250 mm széles
túlfolyó nem szerepel a költségvetés kiírásban. Kérjük T. Ajánlatkérőt
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A gyermekmedence és a kiegyenlítő tároló is új. Mindkettő
építészeti feladat nem vízgépész.

Mellékelve a javított költségvetési kiírás.

Föld és sziklamunka 10. tétele.

3.
Aknafedlap mérete: 60x60 cm.

Megnevezés: 2x120x150cm-es 6mm vastag, mindkét oldalán
UV védelemmel ellátott polikarbonát víztiszta lemez,
alumínium 30x30x2 merevítő vázzal készítve, lábmosó
tetején utólag dübelezve.

Mellékelve
a
javított
tervdokumentáció.

költségvetési
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kiegészíteni szíveskedjen a költségvetést a hiányzó túlfolyó tételével valamint
a hozzá kapcsolódó tételekkel (műanyag uszodarács, vízszigetelés, Burkolási
részletek című tervlapon szereplő 700-37011 ill. 700i-18120H kódszámú
tételekkel…).
A kiadott Burkolási részletek című tervlapon több olyan kódszámú burkolati
elem van, melyek nem szerepelnek a költségvetés kiírásban:
 84-37121
 700-37011
 5535i-12020H
 91-37121
 552001-12020H
 91i-38110H
 91i-32020H
Kérjük T. ajánlatkérőt megadni szíveskedjen a hiányzó burkolati elemek
pontos paramétereit, ill. a burkolati részletrajzon egyértelműen,
beazonosítható módon megjelölni az alkalmazni kívánt burkolatokat a pontos
ajánlatadás érdekében. Továbbá kérjük kiegészíteni a költségvetést a fent
említett hiányzó burkolati tételekkel.
Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés
„Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 2. tétellel
kapcsolatban (Gyermek ponyva csúszda szerelvényekkel – 1 klt) kérjük
további információt, referenciatípust megadni szíveskedjenek az egységes és
pontos ajánlatadás érdekében.
Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés
„Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő
vízágyúval kapcsolatban kérjük további információt, referenciatípust
megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.
Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés
„Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő
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Referenciatípus: szélátengedő kivitelűek és 90-92 %-ban UV
szűrők, szilikonos felületűek és öntisztulóak. Feszítésük
vékony esztétikus 3mm acélszállal, csigás mozgató
rendszerrel (kézi). Alumínium oszlop 63mm-es 3mm-es
falvastagsággal. (A fentiek pld.: King-Eleven gyártásúak.)
Referenciatípus: Kalózhajó vízágyú, King-Eleven.

Referenciatípus: 3db vízbefúvó, King-Eleven.
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buzgárral kapcsolatban kérjük további információt, referenciatípust megadni
szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.
Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés
„Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő
interaktív vízi pálmafával kapcsolatban kérjük további információt,
referenciatípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás
érdekében.
Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés
„Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő
minicsúzdával kapcsolatban kérjük további információt, referenciatípust
megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.
Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés
„Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő
színes vízköpő fával kapcsolatban kérjük további információt,
referenciatípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás
érdekében.

Válasz

Referenciatípus: Kókuszpálma vízöntő, King-Eleven.

Katica minicsúszda, King-Elenen.

Referenciatípus: Csiga vízköpő mosolygós farönkön, KingEleven.

Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét az ajánlattételi felhívás III. pontjában szereplő alábbi rendelkezésre:
„Ha a közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása
tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a
termékleírásban, tervben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban
hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású
termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.”
A Kbt. 114. § (6) szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő
megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű
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időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében
foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A kiegészítő tájékoztatás megadásával egyidejűleg ajánlatkérő a költségvetést és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
Fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) és (4) bekezdéseire figyelemmel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
Az új ajánlattételi határidő: 2016. október 25. (kedd) 10.00. Az ajánlattétel helyszíne változatlan.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel:
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