
2. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-332/2016. 

Eljárás megindításának napja: 2016.10.13. 

Eljárás tárgya:  DEK-332/2016_Vállalkozási szerződés a Debreceni 
Egyetem vagyonkezelésében lévő Nagyerdei étterem 
belső felújítására 

Eljárás típusa:  Nemzeti értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerint 

Kapják:  Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők  

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-332/2016_Vállalkozási 
szerződés a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő Nagyerdei étterem belső 
felújítására”tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő 
tájékoztatáskérés érkezett.  
 
Ajánlatkérő válaszait a lentiek szerint adja meg, továbbá Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági 
szereplőket, hogy a módosított közbeszerzési dokumentumokat elérhetővé tette az alábbi címen: 
http://kancellaria.unideb.hu/node/191  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
 
K1: A helyszíni bejárás során tapasztaltuk, hogy a homlokzati nyílászárókhoz távnyitók vannak 
felszerelve, kérjük a költségvetésben szerepeltetni le és felszerelésüket azokon a helyeken ahol a 
falburkolatok bontásra kerülnek. 
 
V1: A költségvetés pontosításra került. 

 
K2: A 8-as jelű nyílászáróból a költségvetésben 4 db szerepel ezzel szemben a terveken és 
konszignációban a szükséges mennyiség 6 db. Kérjük a költségvetés javítását a helyes 
mennyiségre. 
 
V2: A költségvetés pontosításra került. 
 
K3: A gépész költségvetésben a hűtőkamra belső oldalán szigetelés készül „72mm vastag 
FRILUX panelekkel”. Kérnénk a panelekre vonatkozó tervek/részletrajzok megküldését az 
esélyegyenlőség jegyében. Valamint kérnénk megerősítésüket, hogy a nevezett panelek 
elhelyezése csak a 023-as jelű „hidegkonyhai hűtőkamra” elnevezésű helyiséghez szükséges. 
 
V3: Részletrajzokat csatoljuk. 
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K4: Kérjük a költségvetésben szerepeltetni amennyiben szükséges ideiglenes áramvételi és 
vízvételi hely kialakítását és a kivitelezés idejére víz és áramfogyasztás díját. 
 
V4: A költségvetés pontosításra került. 
 
K5: Kérjük szerepeltetni a költségvetésben a kivitelezés idejére a munkaterület őrzést. 
 
V5: A költségvetés pontosításra került. 

 
K6: Kérjük szerepeltetni a költségvetésben mobil WC-k telepítését és helyszínen tartását. 
 
V6: A költségvetés pontosításra került. 
 
K7: Kérjük szerepeltetni a költségvetésben az ideiglenes munkaterületek lehatárolását. 
 
V7: A költségvetés pontosításra került. 

 
K8: Kérjük szerepeltetni a költségvetésben (amennyiben a munkaterületen nem lehetséges 
építőanyagok tárolása) raktárkonténer és irodakonténer telepítését és helyszínen tartását. 
 
V8: A költségvetés pontosításra került. 
 
K9: Az építész költségvetés összes munkaneménél szerepel az alábbi tétel: 
 

 
 
 
 

Kérdésünk az lenne, hogy a Tisztelt ajánlatkérő pontosan milyen munkálatok díját kéri 
elszámolni a nevezett költségvetési tételben. 
 
V9: Fenti tétel költségvetésből kikerült. 
 
K10: Az letöltött tervdokumentációban szerepel konyhatechnológia leírás. Kérdésünk, hogy jelen 
pályázatnak része-e a konyhatechnológia? 
 
V10: A konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beépítése nem része jelen 
kivitelezésnek, csak tájékoztató jellegű, a méretek, teljesítmények és közműkiállások 
miatt. 
 
K11: Az elektromos műszaki leírásban szerepel 34,68 KW napelemes rendszer és ehhez tartozó 
elosztó leírása. Kérdésünk, hogy jelen pályázatnak része-e a napelemes rendszer és a hozzá 
tartozó elosztó? 
 
V11: Jelen eljárásnak nem része a napelemes rendszer és a hozzá tartozó elosztó kiépítése.  
 
K12: A B08 jelű nyílászáróból a konszignációban 6 db szerepel, a költségvetés 4 db-t tartalmaz, 
a terv szerint szükséges mennyiség 6 db. Kérjük a mennyiség pontosítását és a költségvetés 
módosítását. 
 

Munkaidőelőirányzat Műszaki 
szükségességből adódó szakipari 
munkákra. 

1 klt 
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V12: A költségvetés pontosításra került. 
 
K13: Az organizációs leírás „A) Időbeli feltételek” pontjában az ütemezésben nincs megjelölve, 
hogy a tetőszigetelést mikor lehet kivitelezni. Kérjük jelöljék meg, hogy melyik időintervallumban 
lehet a tetőszigetelést kivitelezni. 
 
V13: 2017. június 01-től augusztus 15-ig, az I. emelet felújításakor van lehetőség a tetőszigetelés 
elkészítésére. 
 
K14: A költségvetésben nem szerepelnek felvonulási létesítmények (ideiglenes kerítés, konténer, 
mobil wc, őrzés, stb.), ellenben az organizációs leírásban leírják, hogy szükséges. Kérjük jelöljék 
meg, hogy a költségvetésben hol szerepeltessük.  
 
V14: A költségvetés pontosításra került. 
 
K15: Az építész költségvetésben nem szerepel a hidegkonyhai hűtőkamrának (023) a padló és 
aljzatbeton bontása, továbbá az új rétegrend szerinti tételek (10 cm szigetelés, 5 cm aljzatbeton, 
vízszigetelés, ipari burkolólap) sem szerepelnek. Kérjük a költségvetés módosítását. 
 
V15: A költségvetés pontosításra került. 
 
K16: Az építész műszaki leírásban szerepel, hogy a hűtőkamrák nem megfelelő hőszigetelése 
miatt a vezetői iroda falán állandó penészedés nyomai jelennek meg. Ezért a 009 és 010 
hűtőkamrák rabicfalát meg kell bontani, hogy a hőszigetelést ki lehet-e szedni. Ha kiszedhető, 
akkor az üreget 30-as testsűrűségű, kétkomponensű zártcellás habbal ki lehet tölteni. Kérdésünk 
az lenne, hogy kalkuláljunk-e ezekkel a tételekkel és a költségvetésben hol szerepeltessük. 
 
V16: A költségvetés pontosításra került, építészet, szigetelés munkanem, 5. tétel. 
 
K17: Kérjük a gáz engedélyes tervek megküldését. 
 
V17: Gázterv engedélyeztetése folyamatban, a kivitelezés megkezdése előtt rendelkezésre 
bocsájtjuk. 
 
K18: Kérem megerősíteni, hogy az esetleges közműfejlesztési díjakat a megrendelő fizeti. 
 
V18: Megerősítjük, hogy az esetleges közműfejlesztési díjakat megrendelő fizeti. 
 
K19: Kérjük megerősíteni, hogy a bontott anyagokra Megrendelő nem tart igényt. 
 
V19: Bontott anyagokra Megrendelő nem tart igényt. 
 
K20: Épületautomatika vonatkozásában központi vezérlő egységre vonatkozó tervdokumentáció 
nincs. Kérjük tervező megerősítő nyilatkozatát, hogy nem szükséges, minden épületgépészeti 
berendezés rendeltetésszerűen fog működni. 
 
V20: Az épületben meglévő automatika működik, fűtésvezérlés. Az új berendezés, amihez 
automatika kell a szellőzőgép. Ezt az automatikát a szellőzőgép gyártója adja. 
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K21: ÉPÍTÉSZET 
A költségvetésben minden munkanemnél:  
 
K tétel Munkaidőelőirányzat Műszaki 

szükségességből adódó szakipari 
munkákra. 

1 klt 

szerepel. 
 
Kérjük, hogy meghatározni szíveskedjenek, hogy mire gondolnak, mit kell itt beárazni, 
rezsióradíjat, úgy, hogy az összesítőben ne szerepeljen? Vagy legyenek szívesek egységesen 
megadni minden egyes munkanemre vonatkozóan, hogy milyen költséget építsen be minden 
pályázó, különös tekintettel az esélyegyenlőség biztosítása érdekében! 
 
V21: Fenti tétel a költségvetésből kikerült. 
 
K22: ÉPÍTÉSZET 
A költségvetésben „Falazás és egyéb kőművesmunka” munkanem 4. tételében: „Vegyes 
szerkezetek kialakítása, meglévő rámpa átalakítása. ferde rámpa helyett vízszintes műkő rámpa, 
15cm zsalukő fal között homokos kavics feltöltéssel, 5cm kiegyenlítő beton aljzat, 3cm helyszínen 
felhordott műkő borítással” 1 klt szerepel. Erre vonatkozó egyéb információt, tervet, méreteket a 
pályázati anyagban nem találtunk. 
Kérjük, hogy megadni szíveskedjenek a kidolgozott – fenti munkákra vonatkozó – terveket, 
méreteket, hogy ez a tételsor beárazása lehetséges legyen, mert fentiek alapján nem lehetséges a 
beárazás! 
 
V22: Alaprajz tartalmazza a kialakítást és a méretezést, az áruátvevő bejárat előtti előlépcső 
rakodó területről van szó. 
 
K23: KONYHATECHNOLÓGIA 
A űszaki leírásban: „A konyhatérben a befúvás aprólamellás anemosztátokon, illetve ernyőkön 
történik, az elszívás nagykonyhai elszívó ernyőkön. Az ernyők zsírleválasztóval szereltek. Az 
ernyők AGRIKON ALFA gyártmányúak, tisztán elszívás, illetve elszivás és frisslevegő befúvási 
kivitelben kerülnek beépítésre.” szerepel. Ez két különböző elszívó ernyő típust, kialakítást jelent, 
jelentős árkülönbséggel, a gépészeti kiírásban pedig minden elszívó leírása egyforma, kivéve a 
méreteket. 
Kérnénk szépen tisztázni, hogy a kiírásnak megfelelő ajánlatot tudjunk adni. „Tisztán elszívás 
vagy elszívás és frisslevegős kivitelben”. Azt szeretnénk megtudni, hogy melyik „elszívó” és 
melyik „elszívó + frisslevegő befúvásos” ernyő? 
 
V23: Mind a költségvetésben, mind a tervlapokon és szellőzési darabjegyzékben az ernyők meg 
vannak különböztetve nem csak méretben, hanem kialakításban is. A gyártó által közölt jelölést 
alkalmaztuk. Felhívjuk a figyelmet a típusjel utolsó betű jele (T) jelöli a beépített szelepes 
változatot, ezt kell beépíteni. Az egyes ernyők elhelyezése és típusa a terveken beazonosítható, a 
tervlapon szerepel az ernyő megnevezése, illetve a stück szám, mely a darabjegyzékben is 
megjelenik. 
 
K24: Az építész költségvetésben minden munkanem végén a „Munkaidő előirányzat Műszaki 
szükségességből adódó szakipari munkákra” megnevezésű tétel szerepel, „1 klt” mennyiséggel.  
Értelmezésünk szerint előre nem látható munkákra vonatkozik, ill. ajánlatadónak nincs tervezési 
feladata, ezért kérjük szíveskedjenek megadni azt az összeget az egységes ajánlattétel érdekében, 
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amit minden Ajánlattevőnek szerepeltetnie kell, vagy javasoljuk ezen tételek törlését, mivel a 
szerződés tervezet 5% tartalék keretet határoz meg. 
 
V24: Fenti tétel a költségvetésből kikerült. 

K25: Felvonulási, ideiglenes melléklétesítmények költségei, valamint költségtérítések kimaradtak 
a költségvetési kiírásból. 

V25: A költségvetés pontosításra került. 

K26: Fém nyílászárók, és épületlakatos szerkezetek fejezet 10 tétel 4 db helyett véleményünk 
szerint a helyes mennyiség 6 db. 

V26: A költségvetés pontosításra került. 

K27: Acél ajtótokok színre mázolása kimaradt a költségvetési kiírásból. 

V27: Az ajtótokok gyári porszórt felülettel készüljenek a megadott színben. 

K28: Meglévő rámpa elbontása kimaradt a költségvetési kiírásból. 

V28: A költségvetés pontosításra került. 

K29: Attikára felvitt hőszigetelés és meglévő attika fedés kapcsolata (részletrajz szükséges). 

V29: A meglévő lapostető vízszigetelés az alacsony attika fal tetejére is felhajlik, melyről fotót is 
mellékeltünk. A habszórásos tetőszigetelés több, vékony rétegben kerül felhordásra. Az attika 
külső peremétől befelé haladva egyre beljebb kezdődjön a felhordás, így kívülről nem látszik az 
új szigetelés, folyamatosan emelkedik, míg el nem éri az 5cm-es rétegvastagságot, mint az az 
m=1:50-es metszeteken is jelölve van. 

K30: Klíma kültéri egységek felemelése, visszahelyezése beton járólapokra kimaradt a 
költségvetési kiírásból. 
 
V30: A gépészeti költségvetés klíma munkanem 22. tételében megtalálható. 
 
K31: Az letöltött tervdokumentációban szerepel konyhatechnológia leírás. Kérdésünk, hogy jelen 
pályázatnak része-e a konyhatechnológia? Amennyiben igen, a konyhatechnológia listájában 
szereplő berendezéseknél, tételeknél nincs pontos, egyértelmű meghatározás (kapacitása, 
űrtartalma, kivitele, gáz vagy elektromos üzemű). Kérjük, részletesebb, pontosabb meghatározás 
megküldését a konyhatechnológiához. 
 
V31: A konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beépítése nem része jelen 
kivitelezésnek, csak tájékoztató jellegű, a méretek, teljesítmények és közműkiállások 
miatt. 
 
K32: Az elektromos műszaki leírásban szerepel 34,68 KW napelemes rendszer és ehhez tartozó 
elosztó leírása. Kérdésünk, hogy jelen pályázatnak része-e a napelemes rendszer és a hozzá 
tartozó elosztó? 
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V32: Jelen eljárásnak nem része a napelemes rendszer és a hozzá tartozó elosztó kiépítése. 
 
K33: A 2 oldalas Műszaki leírás pontjai között szerepel a következő: „a dolgozói étterem 
acélvázas, falazott mellvédes tálalópultja ki lesz bontva, helyette bútorszerű tálalópult lesz 
beépítve lehelet védő üveggel, a régi pult pozíciójában.” Ez a bútorszerű tálalópult a 
konszignációk között és a költségvetésben sem szerepel, kérjük pótolni és javítani szíveskedjenek 
a konszignációt és a költségvetést. 
 
V33: A konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beépítése nem része jelen 
kivitelezésnek, csak tájékoztató jellegű, a méretek, teljesítmények és közműkiállások 
miatt. A műszaki leírásból töröltük az új tálalópultra vonatkozó részt. 
 
K34: A 2 oldalas Műszaki leírás pontjai között szerepel a következő: „a diák étterem acélvázas, 
falazott mellvédes tálalópultja ki lesz bontva, új pozícióban, csökkentett alapterülettel bútorszerű 
tálalópult lesz beépítve lehelet védő üveggel.” Ez a bútorszerű tálalópult a konszignációk között 
és a költségvetésben sem szerepel, kérjük pótolni és javítani szíveskedjenek a konszignációt és a 
költségvetést. 
 
V34: A konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beépítése nem része jelen 
kivitelezésnek, csak tájékoztató jellegű, a méretek, teljesítmények és közműkiállások 
miatt. A műszaki leírásból töröltük az új tálalópultra vonatkozó részt. 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
 
Debrecen, 2016.11.10. 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


