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Ő S Z Y  É S  Ő S Z Y  K f t .    

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18. 

cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202 
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230 

tárgy:  Kiegészítő tájékoztatás I. és II. 

dátum:  2018. április 16. 

Tisztelt Cím! 

A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.), 

mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében a Gulyás Lajos Kollégium 

konyhájának fejlesztése – 1. ütem” elnevezésű, a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) 

bekezdés alapján indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásával 

kapcsolatosan az alábbiakkal fordulok Önökhöz: 

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére figyelemmel a tárgyi eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatást 

kérő kérdésre az ajánlatkérő az alább olvasható választ adja. 

Sor-

szám 
Kérdés Válasz 

1. -alaprajzon szerepel egy 

fagyasztókamra és egy hűtőkamra. A 

kiírás ezt nem tartalmazza. Ez kész 

termékként kerül bele az épületbe, 

esetleg más beszerzés?  

A meglévő fagyasztókamrát és 

hűtőkamrát a telepítő szétszedi és az új 

helyén állítja fel, a terület elkészülte után. 

2. - az alaprajzon szerepel egy 100/210-es 

(talán) tolóajtó, de nincs róla 

konszignáció. (mellékelem az 

alaprajzot, bejelölve a kérdéses ajtót) 

Szabad nyílás szerepel az adott falon, a 

szaggatott vonal a felújítással érintett 

terület határát jelzi. 

3. 
- a villamos szekrény elzárt helyen lesz, 

vagy nyitva marad az egész falnyílás?  
Nyitott marad. 

4. 
- a kiírásban szerepel egy 3 ajtós WC 

válaszfal, ellenben a terven 2 ajtósként 

van rajzolva. Kérem az ellentmondás 

feloldását. 

Tévesen szerepel a kiírásban. A kétajtós a 

megfelelő, kérem azzal számolni. 

5. 
- a konyhai részben nem javasolt a CPL 

ajtók beépítése, ilyen nagy 

igénybevételű helyen min. acélfelületű 

belső ajtók beépítése indokolt 

(papírrácsbetétes de inkább furatolt fa)!  

Elírás történt a színnél. HPS, HPL vagy a 

javasolt acélfelületű a megfelelő. 

6. 
-a költségvetésben 34 

m2  csúszásmentes kerámia van és 237 

m2 linóleum. Az alaprajzon nincsenek 

feltüntetve a helyiségek 

burkolatai.  Kérnénk egy alaprajzot - az 

átalakítással érintett helyeken -  burkolat 

megnevezésekkel. 

A II. ütem alaprajzán szerepel. 

Mellékeljük. 
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Sor-

szám 
Kérdés Válasz 

7. 
Az alaprajzra - a mennyiségek 

ellenőrzése miatt - kérnénk feltüntetni az 

álmennyezet készítéssel érintett 

helyiségeket is! 

A mellékelt alaprajzon minden érintett 

helyiségben "ás=..." jelzéssel van a 

helyiségpecsét. 

8. 
- az alaprajzon szerepel a meglévő 

vízóra aknánál új födém készítése, 

ellenben erre fedlap nincs kiírva. 

Valóban kimaradt. Kérjük előregyártott 

vasbeton aknafedlap beépítésével 

tervezni. 

9. 
- az alaprajzon szerepel: "ernyők feletti 

függesztett függőleges burkolat". Ez 

miből készül? A kiírás mely tétele 

tartalmazza?  

Az álmennyezettel megegyező 

anyagokból készül, impregnált 

gipszkartonnal. Az álmennyezeti tétel 

tartalmazza. 

10. 
A mellékelt alaprajzon jelölt 

helyiségnek nincs ajtója. Habár a terület 

már az átalakítással nem érintett részen 

van, de pont az átalakítás miatt tűnik el 

az ajtó. (csatolmány: Gulyás 

kollégium_alaprajz.pdf) 

A helyiség nem része az átalakításnak. Az 

új nyílás kialakítása folyamatban. 

Tisztelettel: 

Csizmadia Renáta 

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 

közbeszerzési tanácsadó 
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