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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem DEK-405/2016.: Vállalkozási 
szerződés a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, 
Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztésére a 
KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan (kollégium épület hőszigetelése, 
nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése, valamint napelemes rendszer kialakítása)” 
tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
A kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja meg:  
 

 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.29.: 
Kérdésünk az lenne, hogy rendelkezésre állnak-e külső közmű térképek?  Ugyanis ha a 
geotermikus kutak fúrásainak helyei érintenek külső közműveket (pl: gáz, víz, elektromos kábel, 
hírközlési kábel, légvezeték nyomvonala), akkor szükség van ezen közművek 
kiváltására/átépítésére, ami jelentősen növelné a beruházás költségét. Valamint további tervezést 
és költségvetés módosítást is eredményez. Kérjük a külső közművekről meglévő tervek 
megküldését. 
 
V.29.: 
Ajánlatkérő nem rendelkezik a területről közműtérképpel, de a rendelkezésre álló információink 
alapján a fúrási helyek nem érintenek közműveket. 
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K.30.: 
A Tetőtérben beépítendő 44 db velux nyílászáró Típusa (GZL), vagy a 3 rétegű üvegezés 
szükséges (a GZL típusnak nincs 3 rétegű üvegezése). Milyen „U” értéknek kel megfelelnie a 
tetőablaknak? 
 
V.30.: 
A külső nyílászárók „U” értékének a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5. mellékletében 
foglaltaknak kell megfelelni. 
 
K.31.: 
A kivitelezés során felül kell vizsgálni a tűzvédelmi rendszert. Kérünk tűzvédelmi műszaki leírást. 
 
V.31.: 
Az épület egy tűzszakasz, hő és füstelvezető rendszer nincs kiépítve, a munka nem építési 
engedély köteles, ezért tűzvédelmi szakvélemény vagy tervfejezet nem készült.  
 
K.32.:  
A tervezett kivitelezés alatt az épület funkcionálisan működik-e. 
 
V.32.:  
Az épület funkcionálisan működni fog, a kiürítését szakaszosan, a kivitelező által készített 
ütemtervnek megfelelően fogja ajánlattevő biztosítani. 
 
K.33.:  
A homlokzati állványhoz nincs átjáró védő tető váz. 
 
V.33.: 
A költségvetésben, a zsaluzás és állványozás 1. tételében minden a homlokzati állványozáshoz 
kapcsolódó munka költségét kérjük szerepeltetni. 
 
K.34.:  
A 3. sz. módosítás és kiegészítő tájékoztatás kapcsán a letöltött dokumentumok között elektromos 
költségvetés 1 db található. Az eredeti kiírásban Automatika és Erősáramú költségvetési kiírás is 
szerepel. Kérdésünk, hogy ezeket is be kell csatolni a pályázathoz, azaz változatlanul kell 
kalkulálni ezekkel a költségvetésekkel is? 
 
V.34.: 
Igen, az automatika (1. sz. módosítás – 2016.09.07.) és erősáramú költségvetésben (eredetileg 
kiadott költségvetés – 2016.09.06.) szereplő munkák is az elvégzendő feladat részét képezik, 
azokat is be kell csatolni az ajánlathoz.  
 
K.35.:  
Az építész költségvetésben a Zsaluzás és állványozás munkanemben, az 1-es sorszámú 
„Homlokzati állvány állítása…” tétel esetében az anyagár 0.-Ft költséggel szerepel. 
Kérdésünk, hogy ennél a tételnél anyagárat adhatunk-e meg, az adott cella módosításával vagy 
az anyagárat a díj költségbe helyezzük-e át? 
 
V.35.: 
Igen, adhatnak meg anyagárat a cella módosításával. 
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K.36.:  
A Módosított Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építész költségvetés Bádogozás 
munkanemben, a 12-es sorszámú „Villámhárító le és felszerelése” új tételnél a képletezés 
hiányzik az anyag összesen és a díj összesen cellákban. Kérjük megerősíteni, hogy a kiadott 
költségvetésben a képletezés javítható! 
 
V.36.: 
Igen, a képletezés javítható. 
  
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


