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Tárgy: I. számú kiegészítő tájékoztatás válasz;  

módosított ajánlattételi határidő 

ajánlati dokumentáció I. számú módosítása 

 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a Kbt. 115. § szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást indított „A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

középületeinek kiemelt épületenergiai fejlesztését eredményező KEHOP-5.2.2-16-2016-

00057 konstrukciós pályázathoz kapcsolódó 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. szám, 

Hrsz.:3073 alatti ingatlan kivitelezési feladatainak ellátása” mellyel kapcsolatban I. 

számú kiegészítő tájékoztatásunkat, a módosított ajánlattételi határidőt , valamint az 

ajánlati dokumentáció I. számú módosítását az alábbiakban adjuk meg: 

 

 

I. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS - VÁLASZ 

2017.11.16-án érkezett kérdés, iktatószám: KH-279/2017. 

 

 

1. KÉRDÉS 

Nyílászáró konszignáció AB-05 konszignáció szerint és költségvetési kiírás szerint 70 db. 

Az alaprajzi jelölésen eltérés mutatkozik. Kérjük az ellentmondás feloldását.  

 

VÁLASZ: 

Az alaprajzi jelölés a megfelelő, összesen 113db nyílászáró beszerelése szükséges. 

Ajánlatkérő egy módosított konszignációt küld meg Ajánlattevők részére. 

 

A 2017. november 07-én a műszaki specifikáció részeként (V. fej. Műszaki 

dokumentáció/Építészet/Konszignációk) megküldött SZOLNOK-IGÜGY-TERV-

20170220-JAV-AB05 dokumentum hatályát veszti. 

 

Helyette a jelen levél mellékleteként megküldött dokumentum az irányadó: 

1. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB05ABLAK 
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2. KÉRDÉS 

1 db nyílászáró – ajtó – a földszinten AJ02 jelölése nem egyértelmű. A terven 2 db, a 

költségvetésben 1 db szerepel.  

 

VÁLASZ: 

 

A terv szerinti darabszám beszerelése szükséges. Ajánlatkérő kéri a munkálatok során 

a mellékelten csatolt 1db AJ02* (150*295) és az eredetileg megküldött 1db AJ02 

(145*290) nyílászárók beszerelésért. 

 

Ajánlatkérő egy további dokumentummal egészíti ki a (V. fej. Műszaki 

dokumentáció/Építészet/Konszignációk) mappát : 

2. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AJ02#AJTÓ 

 

 

3. KÉRDÉS 

AB14 jelű nyílászáró konszignáció és terven jelölt jelölés nem egyezik. Kérjük a db szám 

pontosítását.  

 

VÁLASZ: 

 

A terv szerinti 2 darabszám beszerelése szükséges. 

 

A 2017. november 07-én a műszaki specifikáció részeként (V. fej. Műszaki 

dokumentáció/Építészet/Konszignációk) megküldött SZOLNOK-IGÜGY-TERV-

20170220-JAV-AB14 dokumentum hatályát veszti. 

 

Helyette a jelen levél mellékleteként megküldött dokumentum az irányadó: 

3. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB14ABLAK 

 

 

4. KÉRDÉS 

Függönyfal rendszer ÜF-01 jelű konszignáció szerint mechanikus távirányítóval 

rendelkezik, műszaki leírás nyomógombos működtetést jelöl. Kérjük a működtetés 

egyértelmű meghatározását.  

 

VÁLASZ: 

 

Függönyfal rendszert ÜF-01 jelű konszignáció szerint mechanikus távirányítóval kell 

felszerelni. 

 

 

5. KÉRDÉS 

      A tetőszinti alaprajzon szereplő napelemek száma nem egyezik a költségvetési kiírásban 

szereplő tételek mennyiségével. Kérjük, a pontos igény megadását. 

  

VÁLASZ: 

 

A beépítendő tetőszinti napelemek száma 76 db. 
 



 

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (3) bekezdésének megfelelően módosítja a (V. fej. Műszaki 

dokumentáció/ költségárazatlan170919/építészárazatlan) SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉSZET-

20170829 -ÁRAZATLAN dokumentumot az alábbiak szerint: 

 

a) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban megjelölt módosításokat átvezette az 

Építészet árazatlan költségvetésében. 

 

b) Továbbá, az árazatlan költségvetés kiegészítésre került az alábbiakkal: 
 

15 
44-012-1.1.1.3.2-
0167021 

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, Bukó-

nyíló ablak, 5 kamrás PVC profil, uw<1,10 
W/m2K, mérete: 100 x 160 cm, AB-06 3 db 

 

 

A 2017. november 07-én a műszaki specifikáció részeként (V. fej. Műszaki dokumentáció/ 

költségárazatlan170919/építészárazatlan) megküldött SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉSZET-

20170829 -ÁRAZATLAN dokumentum hatályát veszti. 

 

Helyette a jelen levél mellékleteként megküldött dokumentum az irányadó: 

I. mód_SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉSZET-20170904-ÁRAZATLAN 
 
 

Kérjük, ajánlatukat a módosított dokumentumokat alapul véve készítsék el. 

 

 

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

 

Ajánlatkérő 2017. november 16-án, a KH-280/2017. iktatószámú levélben foglaltak szerint a 

Kbt. 56. § (4) bekezdése, Kbt. 115. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdése 

alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbítását kezdeményezte. 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt, hogy az ajánlatok 

benyújtásának módosított határideje, illetve az ajánlatok felbontásának módosított 

időpontja az alábbi: 

 

2017. november 30. 10:00 óra 

 

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől - csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és 

amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig lehet benyújtani. 

 

 

 

 



 

 

Kérjük, ajánlatukat szíveskedjenek jelen levelünk figyelembe vételével elkészíteni. 

 

 

 

Szolnok, 2017. november 27. 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

Tóth Róbert Miklós 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00046 

 

Mellékletek: 

 

1. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB05ABLAK 

2. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AJ02#AJTÓ 

3. _I. mód_SZOLNOK-IGÜGY-TERV-2017-JAV-AB14ABLAK 

I. mód_SZOLNOK-ADY35-ÉPÍTÉSZET-20170904-ÁRAZATLAN 
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