
 

 
Ajánlattevők részére 

Tárgy: 
- Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésre, 
valamint 
 
- Tájékoztatás az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetés módosításáról 

 
 

Tisztelt Gazdasági szereplő! 
 
 
A Székesfehérvári Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati 
konstrukció keretében a Székesfehérvári Tankerületi Központ 13 intézményének infrastrukturális 
fejlesztése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett be, 
melyre Ajánlatkérő képviseletében eljárva az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk a Kbt. 114. § (6) 
bekezdése alapján: 
 
 
I. A tárgybeli közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett be az alábbi 
kérdésekkel, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja: 
 
 
Sorsz. Kérdés Válasz 

Bakonycsernye 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 

1. rész: A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése) 

1. „Költségvetés organizáció 2. tétel (utolsó): 
"guruló állvány, kosaras autó ereszcsatorna 
szereléséhez, deszkázat készítéséhez. 1klt." 
Véleményünk szerint a homlokzat teljes 
beállványozása szükséges a munkafolyamatok 
elvégzéséhez, ehhez homlokzati négyzetméter 
megadására lenne szükség a költségvetésben.” 

Költségvetés módosításra került. Teljes 
beállványozás került kiírásra homlokzati 
négyzetméter megadásával Zsaluzás és 
állványozás fül 1.-es tétel. 

2. „Költségtérítés 2. tétel: 
"Érintésvédelmi felülvizsgálat és minőségi irat 
készítése 1 db" 
Kérdésünk: Mit kell felülvizsgálni? Teljes 
épületet vagy csak egy részét?” 

Tekintettel a tetőhéjazatcserére új 
villámvédelem kialakítása szükséges 
(Bádogozás fül 11.-es tétel) az új rendszer 
villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 
3. tétel) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata 
(Költségtérítések fül 2.-es tétel) szükséges. 

3. „Elektromos munkák 1. tétel: 
"Műanyag vezetékcsatorna, falon kívül 
szerelve, szükséges dugaljak és gyengeáramú 
szerelvények beépítésével, hálózat kiépítésével 
nyelvi laborban 1 klt." 
Folyóméterek, darabszámok és anyagtípusok 
hiányában fenti tételt nem tudjuk beárazni.” 

Költségvetés módosításra került. Az 
Elektromos munkák fül 1. tétel részletezésre 
került. 

4. „Műleírás 5. oldal: 
"Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott 
tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, 
illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni 
kell!" Helyszíni bejárás hiányában az 
ellenőrzéseket nem tudjuk elvégezni.” 

Műszaki leírás javítva "Valamennyi méretet és 
mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín 
alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni 
kell!" 
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5. „Műleírás 7. oldal: 
"Bontási munkák megkezdése előtt szükséges a 
tetőn lévő napkollektoros rendszer leszerelése" 
Fenti tétel a költségvetésben nem szerepel.” 

A tetőn jelenleg nincs napkollektoros rendszer 
a műszaki leírás javításra került. 

6. „Műleírás 7. oldal: 
"Új rétegrend acél cserepeslemez sötétbarna 
színben" 
A költségvetésben trapézlemez szerepel.” 

Cserepeslemezfedés készül sötétbarna színben, 
költségvetés módosításra került. Tetőfedés fül 
2. tétel. Költségvetés és műszaki leírás 
összhangba került. 

Bodajk 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 

3. rész: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) 
7. „Műleírás: 

Padlásfödémen kőzetgyapot hőszig. van ezt 
véleményünk szerint megvédeni nem lehet, a 
kivitelezés idejéra bontani kell és újra 
visszahelyezni, ez a költségvetésben nem 
szerepel.” 

Költségvetés kiegészült a meglévő padlásfödém 
hőszigetelés bontásával, visszahelyezésével. 
Költségvetés Ácsmunka fülön 6. tétel. 

8. „Műleírás 5. oldal: 
"Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott 
tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, 
illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni 
kell!" 
Helyszíni bejárás hiányában az ellenőrzéseket 
nem tudjuk elvégezni.” 

Műszaki leírás javítva "Valamennyi méretet és 
mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín 
alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni 
kell!" 

9. „Műleírás 6. oldal: 
Védőtető és kerítés építése szerepel. 
A költségvetésben sem a védőtetőre, sem a 
kerítésre vonatkozó tétel nincs.” 

„A bontási munkákhoz különböző ideiglenes 
szerkezeteket kell alkalmazni a munkavégzők 
és a környező létesítmények védelme 
érdekében. Ezek közé tartoznak az ideiglenes 
támaszok, állványzatok, porfogó hálók, 
kerítések, védőtetők.” Állványzat kiírásra 
került. Továbbá kiegészítettük a költségvetést 
védőtető építésével, egyéb ideiglenes szerkezet 
nem szükséges. Zsaluzás és állványozás fül 1., 
2. tétel. 

10. „Műleírás 9. oldal:  
Állapotfelmérést kell készíteni. 
A költségvetésben erre vonatkozó tétel nincs.” 

Költségvetés kiegészült állpotfelmérés 
készítéssel. Költségtérítések fül 5. tétel. 

11. „Költségvetés, költségtérítés 2. tétel: 
"Érintésvédelmi felülvizsgálat és minőségi irat 
készítése 1 db" 
Kérdésünk: Mit kell felülvizsgálni? Teljes 
épületet vagy csak egy részét?” 

Tekintettel a tetőhéjazatcserére új 
villámvédelem kialakítása szükséges 
(Bádogozás fül 11.-es tétel) az új rendszer 
villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 
3. tétel) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata 
(Költségtérítések fül 2.-es tétel) szükséges. 

Tác 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 

13. rész: A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) 
12. „Műleírás: 

Horganylemez fedés szerepel. 
A költségvetésben LINDAB trapézlemez.” 

A műszaki leírás javításra került. A műszaki 
leírás összhangba került a műszaki leírással. 

13. „Műleírás: 
Lebontott villámvédelem kerül visszaépítésre. 
Tervek hiányában csak fotók állnak 
rendelkezésre, melyen a jelenlegi villámvédelem 
nem látszik.” 

A műszaki leírás javításra került. Tekintettel a 
tetőhéjazatcserére új villámvédelem kialakítása 
szükséges (Bádogozás fül 11.-es tétel) az új 
rendszer villámvédelmi felülvizsgálata 
(Költségtérítések 3. tétel) illetve érintésvédelmi 
felülvizsgálata (Költségtérítések fül 2.-es tétel) 
szükséges. Műszaki leírás javításra került. 
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14. „Műleírás:  
Tanteremben PVC burkolat szerepel. 
A költségvetésben parketta szerepel.” 

A költségvetés módosításra került. Hideg és 
melegburkolat készítés fülön 4., 5. tétel. A 
műszaki leírás és költségvetés összhangba 
került.  

15. „Műleírás 5. oldal:  
Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott 
tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, 
illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni 
kell!" 
Helyszíni bejárás hiányában az ellenőrzéseket 
nem tudjuk elvégezni.” 

Műszaki leírás javítva "Valamennyi méretet és 
mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín 
alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni 
kell!" 

16. „Költségvetés organizáció 2. tétel (utolsó): 
"guruló állvány, kosaras autó ereszcsatorna 
szereléséhez, deszkázat készítéséhez. 1klt." 
Véleményünk szerint a homlokzat teljes 
beállványozása szükséges a munkafolyamatok 
elvégzéséhez, ehhez homlokzati négyzetméter 
megadására lenne szükség a költségvetésben.” 

Költségvetés módosításra került. Teljes 
beállványozás került kiírásra homlokzati 
négyzetméter megadásával. Zsaluzás és 
állványozás fül 1., 2. tétel. 

17.  „Költségtérítés 2. tétel:  
"Érintésvédelmi felülvizsgálat és minőségi irat 
készítése 1 db" 
Kérdésünk: Mit kell felülvizsgálni? Teljes 
épületet vagy csak egy részét? 
Tervek és helyszíni bejárás hiányában a 
költségvetés mennyiségei nem 
ellenőrizhetőek.” 

Tekintettel a tetőhéjazatcserére új 
villámvédelem kialakítása szükséges 
(Bádogozás fül 11.-es tétel) az új rendszer 
villámvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 
3. tétel) illetve érintésvédelmi felülvizsgálata 
(Költségtérítések fül 2.-es tétel) szükséges. 

Általános kérdések: 

18. Az esetleges meglévő gyengeáramú rendszerek 
eszközeinek (pl.: kamera, riasztó, antenna stb.) 
le- és visszaszerelése a kivitelező feladata? 
Amennyiben a kivitelező feladata, akkor 
ezeknek a költségeit hol szerepeltessük? 

Kivitelező feladata. Kérnénk a releváns 
helyszínek esetében a releváns főtevékenység 
tételéhez költségelni a járulékos költséget. pl.: 
homlokzathőszigetelés esetén. 

19. Jól gondoljuk, hogy a felújítandó helyiségekben 
a meglévő erősáramú rendszerek eszközeinek 
(pl.: kapcsoló, lámpa, mozgásérzékelő stb.) le- 
és visszaszerelése a kivitelező feladata? 
Amennyiben a kivitelező feladata, akkor 
ezeknek a költségeit hol szerepeltessük? 

Kivitelező feladata. Kérnénk a releváns 
helyszínek esetében a releváns főtevékenység 
tételéhez költségelni a járulékos költséget. pl.: 
festés esetén. 

20. Az egyes épületek homlokzatán/tetején a 
meglévő villámvédelmi rendszer részeit (pl.: 
levezető, felfogó) le- és visszaszerelése a 
kivitelező feladata? Amennyiben a kivitelező 
feladata, akkor ezeknek a költségeit hol 
szerepeltessük? 

Azon helyszíneken tekintetében ahol új 
villámvédelem kialakítása szükséges 
(Bádogozás fül) az új rendszer villámvédelmi 
felülvizsgálata (Költségtérítések fül) illetve 
érintésvédelmi felülvizsgálata (Költségtérítések 
fül) szükséges. 

21. Ideiglenes villamos vételi helyet a Megrendelő 
biztosítja? Az elszámolás mérés vagy általány 
alapú? 

Az ideiglenes villamos vételi helyet a 
Megrendelő biztosítja, átalány alapú elszámolás 
útján. 

Vasvári 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 
12. rész: A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) 
22. Az akadálymentesítés munkanem 12. tételében 

található információs tábla milyen anyagból és 
milyen méretben készüljön? 

Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése 
és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben 
elhelyezett információs táblák jól láthatóak, 
kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és 
Braille írással ellátottak, jól észrevehetők. A 
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helyiségek nemzetközi piktogramokkal 
jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1 ,20 - 1 
,60 m között legyen. Az információs táblából 1 
db készül.  Beltéri kivitelben. Mart műanyag 
anyagú. 

Tác 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 
13. rész: A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) 
23. A bádogos munkanemben szereplő valamennyi 

szerkezet festett acéllemezből készül; kivéve az 
ereszszegélyt, amely horganylemez? Készülhet-
e az ereszszegély is festett acéllemezből? 

A költségvetés módosításra került. Bádogozás 
fül 6. tétel. 

24. Az akadálymentesítés munkanemben található 
információs tábla milyen anyagból és milyen 
méretben készüljön? 

Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése 
és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben 
elhelyezett információs táblák jól láthatóak, 
kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és 
Braille írással ellátottak, jól észrevehetők. A 
helyiségek nemzetközi piktogramokkal 
jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1 ,20 - 1 
,60 m között legyen. Az információs táblából 1 
db készül.  Beltéri kivitelben. Mart műanyag 
anyagú. 

Munkácsy 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 
10. rész: A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése) 
25. Az akadálymentesítés munkanem 12. tételében 

található információs tábla milyen anyagból és 
milyen méretben készüljön? 

Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése 
és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben 
elhelyezett információs táblák jól láthatóak, 
kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és 
Braille írással ellátottak, jól észrevehetők. A 
helyiségek nemzetközi piktogramokkal 
jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1 ,20 - 1 
,60 m között legyen. Az információs táblából 1 
db készül.  Beltéri kivitelben. Mart műanyag 
anyagú. 

Lepsény 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 
9. rész: A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális fejlesztése) 
26. Az akadálymentesítés munkanem 12. tételében 

található információs tábla milyen anyagból és 
milyen méretben készüljön? 

Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése 
és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben 
elhelyezett információs táblák jól láthatóak, 
kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és 
Braille írással ellátottak, jól észrevehetők. A 
helyiségek nemzetközi piktogramokkal 
jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1 ,20 - 1 
,60 m között legyen. Az információs táblából 1 
db készül.  Beltéri kivitelben. Mart műanyag 
anyagú. 

Gárdony 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 
8. rész: A Gárdonyi Géza Általános Iskola (Gárdony) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) 
27. Az akadálymentesítés munkanem 8. tételében 

található információs tábla milyen anyagból és 
milyen méretben készüljön? 

Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése 
és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben 
elhelyezett információs táblák jól láthatóak, 
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kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és 
Braille írással ellátottak, jól észrevehetők. A 
helyiségek nemzetközi piktogramokkal 
jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1 ,20 - 1 
,60 m között legyen. Az információs táblából 1 
db készül. Beltéri kivitelben. Mart műanyag 
anyagú. 

Enying 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 
7. rész: A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) 
28. Az akadálymentesítés munkanem 1. tételében 

található információs tábla milyen anyagból és 
milyen méretben készüljön? 

Tapintható és kontrasztos alaprajz elkészítése 
és elhelyezése a bejárat mellett. Az épületben 
elhelyezett információs táblák jól láthatóak, 
kontrasztosak, megfelelő piktogramokkal és 
Braille írással ellátottak, jól észrevehetők. A 
helyiségek nemzetközi piktogramokkal 
jelzettek. Tábla a padlószinttől mért 1 ,20 - 1 
,60 m között legyen. Az információs táblából 1 
db készül.  Beltéri kivitelben. Mart műanyag 
anyagú. 

29. A homlokzati hőszigeteléshez szükséges élvédő 
és lábazati indító profilok nem találhatóak a 
költségvetés kiírásban. Kérjük pótolni. 

A költségvetés kiegészítésre került. Vakolás és 
rabicolás fül 6., 7. tétel. 

Bodajk 
(Ajánlatkérő pontosítja a gazdasági szereplő által tett megjelölést: 
3.rész: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) 
30. A bádogos munkanemben szereplő valamennyi 

szerkezet festett acéllemezből készül; kivéve az 
ereszszegélyt, amely horganylemez? Készülhet-
e az ereszszegély is festett acéllemezből? 

A költségvetés módosításra került. Bádogozás 
fül 6. tétel. 

 
 
II. Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági szereplőket, hogy a Közbeszerzési dokumentumok I. Segédlet 
az ajánlat összeállításához, II. Nyilatkozatminták, III. Szerződéstervezetek részei nem módosultak, így azok a 
korábban megküldött (és közzétett) tartalommal érvényesek. 
 
A kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszokra figyelemmel az alábbiak szerint módosulnak a műszaki 
leírások, illetve árazatlan költségvetések. 
 

 
A kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszokra 

figyelemmel módosításra került-e 

 a Műszaki leírás? 
az Árazatlan 
költségvetés? 

1. rész: A Bakonycsernyei Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális fejlesztése 

Igen Igen 

2. rész: A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

3. rész: A Bodajki Általános Iskola tanulást segítő 
tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Igen Igen 

4. rész: A Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 
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5. rész: Az Esterházy Móricz Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola (Csákvár) tanulást segítő 
tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

6. rész: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Dég) tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

7. rész: A Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános 
Iskola (Enying) tanulást segítő tereinek infrastrukturális 
fejlesztése 

Nem Igen 

8. rész: A Gárdonyi Géza Általános Iskola (Gárdony) 
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

9. rész: A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

10. rész: A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános 
Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

11. rész: A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

12. rész: A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános 
Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Nem Nem 

13. rész: A Gorsium Általános Iskola (Tác) tanulást 
segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

Igen Igen 

 
 
III. Ajánlatkérő a beérkezett kérdéseket megvizsgálva úgy ítélte meg, hogy a kérdések 
megválaszolása – ami az érintett költségvetések módosításával járt - a megfelelő ajánlattételhez 
szükséges, azonban a munkaszüneti napok alakulására tekintettel a válasz figyelembevételéhez 
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, így élni kíván a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon az 
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
 
Fentiek értelmében az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire - az alábbiak szerint 
módosítja az ajánlattételi határidőt és így az Ajánlattételi felhívást az érintett pontok 
vonatkozásában: 
 

a.) Az Ajánlattételi felhívás 13. pontja az alábbiak szerint módosul (a változtatással érintett 
szövegrész félkövér, dőlt, aláhúzott szedéssel kerül feltüntetésre): 
 
„13. Az ajánlattételi határidő 
2018. május 3. nap 15:00 óra 
 
A módosított ajánlattételi határidő: 
2018. május 8. 15:00 óra” 
 

b.) Az Ajánlattételi felhívás 16. pontja az alábbiak szerint módosul (a változtatással érintett 
szövegrész félkövér, dőlt, aláhúzott szedéssel kerül feltüntetésre): 
 
„16.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 
Helye: 
ALBENSIS Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. földszinti irodahelyisége) 
Ideje: 
2018. május 3. nap 15:00 óra 
Az ajánlatok felbontásának módosított ideje: 
2018. május 8. 15:00 óra 
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