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Tisztelt Ajánlattev k!
Pápa város Önkormányzata a Közbeszerzési Értesít a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapjában 2009.
szeptember 7-én KÉ-18231/2009 számon megjelent ajánlattételi felhívásával közbeszerzési eljárást indított PÁPA
VÁROSI UTAK, JÁRDÁK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA címen.
Az ajánlati felhívással és dokumentációval kapcsolatosan Ajánlattev k az alábbi kérdéseket tették fel:
A SWIETELSKY Magyarország Kft. által 2009. szeptember 17-én feltett kérdések és az arra adott válaszok:
•

Az Ajánlati Dokumentáció 39. oldalán található „Közbeszerzési ütemterv”-ben szerepel „Kivitelezés
kezdete 1-9, 12-24. részek esetében, illetve „Kivitelezés kezdete 11. rész esetében”.
Kérjük megadni a 10. rész kivitelezésének kezdeti id pontját!
A dátum 2009.10.26. az Ajánlati dokumentáció 37-38. oldalán található Összesített m szaki
ütemtervnek megfelel en. A 40. oldal 4. sora helyesen: „Kivitelezés kezdete 10. rész esetében”.

•

Kérjük meger síteni, (mivel nincs külön kiemelve), hogy a referencia igazolások csatolhatók egyszer
másolati példányban!
A referencia igazolások csatolhatók egyszer másolati példányban!
A kiadott költségvetésekben jelenleg már nem hatályos anyag megnevezések is szerepelnek (pl.
aszfaltfajták).
Kérdésünk lenne, hogy ezek átírhatók-e, vagy átírandók-e a jelenleg hatályos szabványok szerint?
Átírandók úgy, hogy a kiírásban szerepl , jelenleg már nem hatályos megnevezéseket is
szerepeltetni kell zárójelben!

•

Az Ajánlati Dokumentációban írtak szerint külön kérik kötegelni az Alkalmassági feltételek igazolását,
illetve a beadandó részajánlatokat.
Kérjük meger síteni, hogy mindegyik beadandó részajánlat is külön kötegelend !
Mindegyik beadandó részajánlat külön kötegelend !

•

Az Ajánlati Dokumentációban megadott költségvetések között a 22. rész, Tarczy utca járdaépítés
költségvetése egymás után kétszer megtalálható.
Kérjük meger síteni, hogy kizárólag egyszer figyelembe veend !
A 22. rész, Tarczy utca járdaépítés költségvetése kizárólag egyszer figyelembe veend !

•

Ajánlati Dokumentációjuk 15. oldalán 10.10, ill. 10.11 pontban hivatkoznak a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács
-

Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszer sítésének támogatására

-

Települési területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására szóló
felhívására benyújtott pályázataira.

Ezek szerint a tervez i költségvetés 70%-át meg nem haladó ajánlati árat kirívóan alacsony
ellenszolgáltatásnak tekintik.
Kérjük megadni, hogy tervez i költségvetésnek a www.papa.hu oldalon található Éves Közbeszerzési
Terv, vagy a www.kdrfu.hu oldalon található TEKI és TEÚT eredményekben található, Pápa városra
vonatkozó adatsorok számítanak?
Kérjük megadni, hogy ezek bruttó vagy nettó összegek?
A www.kdrfu.hu oldalon található TEKI és TEÚT eredményekben található, Pápa városra
vonatkozó adatsorok számítanak.
Az összegek bruttó összegek.
Tájékoztatásul közöljük az egyes pályázott részekre vonatkozóan a tervez i költségvetések
f összegét:
Pápa-Tapolcaf Attyai utca útépítés 675 m2 .............................................................. 7.265.900,- Ft
Rohonczy utca járdaépítés 880 m2 .............................................................................. 5.211.744,- Ft
Erkel utca járdaépítés 559 m2 ..................................................................................... 5.252.209,- Ft
Vaszari út járdaépítás 1700 m2 ................................................................................. 10.212.515,- Ft
Ötödik utca útfelújítás 3880 m2 ................................................................................. 28.792.100,- Ft
Aradi utca rekonstrukció 6810 m2 ............................................................................ 34.776.378,- Ft
Fecske utca járdafelújítás 1360 m2 ............................................................................. 8.411.881,- Ft

A Magyar Aszfalt Kft. által 2009. szeptember 17-én feltett kérdések és az arra adott válaszok:
•

19. rész: sportpályaépítés
- helyszínrajz szerinti méretben kell a pályát elkészíteni?
- a helyszínrajz 1 m magas palánkot is jelöl, ez nem szerepel a kiírásban, szükséges-e megépíteni?
- a helyszínrajz 4 db üléssor kialakítását jelöli rozsdamentes acélcs b l, a kiírásból hiányzik,
szükséges-e megépíteni?
A helyszínrajz szerinti méretben (40x19) kell a pályát elkészíteni.
A helyszínrajzon szerepl 1m magas palánkot meg kell építeni.
A helyszínrajzon szerepl 4 db 6 m hosszú üléssort is ki kell alakítani rozsdamentes, vagy festett
acélcs b l a mellékelt minta szerint:

Csatoljuk a pontosított kiírást:
Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés
(760 m2)
Építési munkák

Mennyiség

Földkiemelés 30 cm vastagságban
pályaszerkezet helyén, felesleges föld
elszállítása 10 km-en belül kijelölt
lerakóhelyre, elhelyezési díjjal
Tükörkészítés simító hengerléssel, 3 m
szélesség fölött
Ágyazatkészítés összesen 25 cm
vastagságban, alsó 15 cm M 50, fels 10
cm M 20 murva beépítésével, tömörítéssel
3 m szélesség fölött
Aszfalt köt réteg készítése 6 cm
vastagságban K-11 j. aszfalt gépi
terítésével
Aszfalt kopóréteg készítése 4 cm
vastagságban AB-8 j. aszfalt gépi
terítésével
Szabvány méret fa kézilabdakapu
beszerzése és elhelyezése, hálóval
Burkolatjel gépi festése (hagyományos
fehér) kézilabdapálya kialakítására

760 m2
760 m2
760 m2

760 m2
760 m2
2 db
1 Ft

Labdafogó kerítés építése 4 fm magasságig

32 fm

Préselt rácsszerkezet fal építése 1 fm
magasságig, gyalogos kapu kialakításával

80 fm

Üléssor kialakítása rozsdamentes, vagy
festett acél cs b l 6 m hosszban

4 db

Pápa, 2009. szeptember 18.
Dr. Kovács Zoltán
polgármester megbízásából

Németh Tamás
m szaki osztályvezet
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