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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
Tárgy: A Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás 
 
Az Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ 112. § (1) bekezdés b) pont 
szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás 2016.12.31. napján jelent meg a 2016/150 Közbeszerzési Értesítőben 16426/2016 
számon. 
 
„A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése építési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás során kérdések érkeztek be az érdeklődő gazdasági szereplő(k)től, amelyre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § alapján. 
 

sorsz. kérdés ajánlatkérői válasz 

140.  Az építész költségvetés 91-es munkanemében szerepel „növények 
telepítése, örökzöld fa: 3 db”. Kérjük, az örökzöld növény méreteit, 
típusát, fajtáját meghatározni szíveskedjenek a költségvetésben! 

Mint a 69. kérdésre adott válasz: 
"Az építész költségvetés 91. Kert és parképítési munkák fejezet 2.  
tétel pontosítva: A fa fajtája: gömbakác (Robinia seudoacacia 
umpraculifera). Beültetési mérete: 12/14 cm törzsátmérő, 220 cm 
magasság. (Megjegyzés: a tétel pontosítása által nem örökzöld típusú 
fa került kiválasztásra)  
A 91. Kert és parképítési munkák munkanem 2. tétele pontosítására a 
módosított árazatlan költségvetésben kerül sor legkésőbb 2017. febr. 
7-ig." 

141.  Az építész költségvetés 22-es munkanemében szerepel „szivárgó 
ágyazatának készítése, rétegesen tömörített zúzottkő feltöltés: 184 
m3”. Javasoljuk a zúzottkő helyett kulé kavics kiírását, mivel a 
beszivárgó nedvességet jobban el tudja vezetni. 

Ajánlatkérő a Terv szerinti megoldást kéri az ajánlatban szerepeltetni. 
 
 

142.  Az építész költségvetés 42-es munkanemében szerepel 
„csaphornyos vagy mozaikparketta 22 mm vtg bontása aljzatbetonra 
ragasztva: 401,09 m2” Amennyiben a parketta aljzatbetonra van 
ragasztva (ahogy a kiírásban szerepel), kérjük az aljzatbeton 
elbontásának mennyiségét is kiírni szíveskedjenek a 
költségvetésben, ugyanis a 31-es munkanemben erre vonatkozó 

Mint a 30. kérdésre adott válasz: 
"A költségvetés kiegészítésre kerül 372,46 m2 10 cm vastagság alatti 
aljzatbeton bontásának kiírásával legkésőbb 2017. febr. 7-ig. 
A becsült mennyiség a hidegpadló és pvc burkolatok alatti 
aljzatbetonra vonatkozik. 
(A melegburkolatú födémeknél a feltárások során nem találtak 
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sorsz. kérdés ajánlatkérői válasz 

bontási tétel nem található! Csak a külső épület körüli járdák 
bontására és a pincében lévő aljzat bontására találtunk tételt. 

aljzatbetont.)" 

143.  Az E-02 Földszinti építész kivitelezési terven található az udvar hátsó 
részén egy hulladéktároló. A költségvetésben nem találtunk ennek 
kivitelezésére kiírt tételt. Kérdésünk, hogy a hulladéktároló 
megvalósítása része-e a beruházásnak? Ha igen, kérjük kiírni 
szíveskedjenek a szükséges műszaki tartalommal. 

A hulladéktároló megvalósítása nem része a beruházásnak, tehát az 
Ajánlattevőnek nem feladata a hulladéktároló beárazása. 

144.  Az építész költségvetés 48-as munkanemében szerepel „szivárgó 
rendszerek, függőleges felületi vízelvezetés ISO-DRAIN 8 GEO 8 mm 
geotextillel kasírozott drénlemez: 9 m2” Kérjük meghatározni, hogy 
pontosan hová kerül ez a drénlemez ebben a mennyiségben! 

Mint 63. kérdésre adott válasz: 
"A 48. Szigetelés munkanem 21. tétele helyesen 236,39 m2. 
A költségvetésben a mennyiség módosításra kerül legkésőbb 2017. 
febr. 7-ig. " 
A drain lemez a Terv metszetein és rétegrendjeiben szereplő helyekre 
kerül. 

145.  Az építész költségvetés 48-as munkanemében szerepel 
„talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonat 
szigeteléssel két rétegben NAFUFLEX bitumenes vastagbevonat: 292 
m2” Számításaink szerint a régi épületen a szigetelés kb. 122 fm 
hosszúságban és kb. 75 m2 mennyiségben (külső oldalon 30+30 cm-
rel számolva) szükséges. Kérjük szíveskedjenek meghatározni, hogy 
hová kerül az Önök által kiírt mennyiség. 

A NAFUFLEX bitumenes vastag bevonat a Terv metszetein és 
rétegrendjeiben szereplő helyekre kerül. 
A költségvetés kiírás módosításra került az utólagos szigetelésre 
vonatkozóan (több tételre bontva). 
Ennek részleteit a 134. kérdésre adott válaszban szerepelnek, mely 
szerint: 
„Az utólagos falszigetelést -a szakvélemény alapján készült- 
kivitelezési terv tartalmazza, lásd műszaki leírás, alaprajzok, 
metszetek, rétegrendek. 
Tervező az épület kivitelezése közben, a bontások-feltárások során 
szerzett információk és méretek alapján a kivitelezéshez esetlegesen 
szükségessé váló csomópontokat biztosítja. 
A 48. Szigetelés munkanem 27. összevont tétele törlésre kerül, 
legkésőbb 2017. febr. 7-ig. 
A módosított költségvetésben az utólagos falszigetelési munkák -
beazonosítható módon- különálló tételkiírásokba kerülnek, legkésőbb 
2017. febr. 7-ig.” 
Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű 
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sorsz. kérdés ajánlatkérői válasz 

terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. 

146.  Az építész költségvetés 35-ös munkanem (ácsmunka) 7-es tételében 
szerepel a taréjgerinc- és élgerinc képzés 138 m mennyiségben. A 
palafedés anyagát gyártó cég számításai és ellenőrzésünk szerint is a 
taréj– és élgerinc mennyisége 180, 22 m. Kérnénk, hogy a 
mennyiséget módosítani szíveskedjenek. 

Ajánlatkérő a Terv szerinti mennyiséggel kéri az ajánlatban 
szerepeltetni a jelzett tételt. 

147.  Az építész költségvetés 41-es munkanem (tetőfedés) 6-os tételében 
szerepel gerinc szellőzőrács 176,4 m mennyiségben, ez az élszaruk - 
és taréjgerinc mentén levő szellőzés. A 4-es és 5-ös tétel 
mennyisége, 38,4 m és a 138 m összesen szintén 176,4 méter. Jól 
gondoljuk, hogy a 4-es tételben nem csak a szegélyképzést síkpala 
szegélylemezzel kell költségelni, hanem a gerincképzést taréjkúppal 
is és az 5-ös tételben is mind a két tételben szereplő 
munkafolyamatot árazni szükséges? Véleményünk szerint, ha a 4-es 
és az 5-ös tétel is 176,4 m lenne,akkor az adott tételekben elég 
lenne csak a kiírt munkafolyamatot árazni. 

A kivitelezési feladat a tető újrafedése. A költségvetésben szereplő 
hivatkozott tételek egységár képzése során javasolt Ajánlattevő 
részére, hogy azokban minden szükséges munkafolyamatot 
szerepeltessen. 

148.  Az építész költségvetés 43-as munkanem 7. tételében szerepel 
„Fémlemezfedés táblalemezből egyszerű korcolt kivitelben: 10,2 m2 
mennyiséggel”. Kérdésünk, hogy ebben a tételben a fémlemez alatti 
alátét filc elhelyezését is költségelnünk kell? 

Az egységárak képzésekor a fémlemezfedést a RheinZinc 
alkalmazástechnikai útmutatás szerint szükséges kivitelezni, a 
hivatkozott tétel egységár képzése során javasolt Ajánlattevő részére, 
hogy abban minden szükséges munkafolyamatot szerepeltessen. 
Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű 
terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. 
Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű 
terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott 
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gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. 

149.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, a műszaki és pénzügyi 
ütemterv léptékét (havi/heti/napi bontás)! 

A műszaki és pénzügyi ütemtervet heti bontásban várja el Ajánlatkérő 
az Ajánlattevőktől.  

150.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a duplikálás okát az 
6_4_2015_Epületvillamos_arazatl.xls Egyéb járulékos munkák lapfül 
7-es és 18-as tétel esetében: ha különböznek, a különbség okát, ha 
nem, akkor kérjük az egyik tétel törlését! 

A 6/4/2015 Épületvillamos költségvetési kiírás 76. Egyéb járulékos 
munkák munkanem 7. és 18. tételekben ugyanaz a feladat került 
megfogalmazásra, ezért a 18. tétel törlésre kerül, legkésőbb 2017. 
febr. 7-ig. 

151.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon arról, hogy a korábbi 
kiegészítő tájékoztatás alapján a  
6_4_2015_Epületvillamos_arazatl.xls Tűz- és füstvédelem lapfülön 
szereplő tétel valóban fölösleges! (Korábbi tájékoztatás alapján a 
tűzjelző rendszerre vonatkozó tételek törlésre kerültek - 
170131_kiegtaj_2_epites_4 fájl 107-es kérdés.) 

A kiegészítő tájékoztatás 107. pontja a Gyengeáramú rendszerek 
védőcsövezési költségvetési kiírására vonatkozik. (A tűzálló kábel 
tétele lett törölve.) 
A 6/4/2015 Épületvillamos költségvetési kiírás 74. Tűz- és 
füstvédelem munkanem 1. tétele nem került törlésre! A 3 db tűzeseti 
távkioldó szükséges! 
(Nem a tűzjelző rendszer része.) 

152.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon arról, hogy a 
6_4_2015_Epületvillamos_arazatl.xls Elektromos energia ellátás, vil 
lapfülön a 108-as tételnél szereplő címzőmodulok száma műszaki 
szükségszerűségből meg kell, hogy egyezzen az inverteres lámpák és 
a biztonsági kijáratmutatók összdarabszámával, amennyiben igen, 
úgy kérjük a 108-as tétel darabszámának korrigációját (88 db helyett 
101 db szükséges)! 

A költségvetési kiírásban szereplő mennyiség (88 db) helyes. 
Az utánvilágító táblák nem elektromos energia ellátásúak. 
 

153.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő 
ellentmondást: a 6_8_2015_Struk-inf_arazatlanKV.xls 6-7-es 
tételének tervekről leolvasható darabszáma 12, míg a költségvetés 
11 db-ot tartalmaz! 

Mint a 135. kérdésre adott válasz: 
„A 644 végpontszám a helyes mennyiség. 
Ezért a 6/8/2015 Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez 
új költségvetési kiírás készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig." 
(Fentiek alapján az új/módosított költségvetési kiírásban szereplő 
mennyiség helyesen: 12 db lesz.) 

154.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő 
ellentmondást: a 6_8_2015_Struk-inf_arazatlanKV.xls 17-18-as 
tételének tervekről leolvasható darabszáma 15, míg a költségvetés 

Mint a 135. kérdésre adott válasz: 
„A 644 végpontszám a helyes mennyiség. 
Ezért a 6/8/2015 Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez 
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14 db-ot tartalmaz! új költségvetési kiírás készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig." 
(Fentiek alapján az új/módosított költségvetési kiírásban szereplő 
mennyiség helyesen: 15 db lesz.) 

155.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, hol szerepeltessük a 
Strukturált informatikai hálózatra vonatkozó mérési jegyzőkönyvek 
és megvalósulási tervek elkészítésének költségeit! 

Az új/módosított költségvetési kiírásban szerepelni fognak a mérési 
jegyzőkönyvek és megvalósulási tervek elkészítésének tételei, amely 
megküldésre kerül legkésőbb 2017. febr. 7-ig. 

156.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő 
ellentmondást: a 6_11_2015_Ho-es-fust_arazatlanKV.xls 4-es 
tételének tervekről leolvasható darabszáma 4 db kültérre nyíló és 3 
db beltéri ajtó, míg a költségvetésben csak 6 db szerepel! 

A 6/11/2015 Hő- és füstelvezető rendszer kivitelezési tervéhez 
tartozó költségvetési kiírás 4. tétele helyesen: 7 db. 
A költségvetésben a mennyiség módosításra kerül, legkésőbb 2017. 
febr. 7-ig. 

157.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő 
ellentmondást: a 6_11_2015_Ho-es-fust_arazatlanKV.xls 5-ös 
tételének tervekről leolvasható darabszáma 4 db, míg a 
költségvetésben 6 db szerepel! 

A 6/11/2015 Hő- és füstelvezető rendszer kivitelezési tervéhez 
tartozó költségvetési kiírás 5. tétele helyesen: 4 db. 
A költségvetésben a mennyiség módosításra kerül, legkésőbb 2017. 
febr. 7-ig. 

158.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, mely tételekben 
szerepeltessük az organizációs költségként felmerülő következő 
feladatokat:  
terület őrzése, 
ideiglenes közművek kialakítása,  
ideiglenes közműfogyasztás,  
és építési tábla létesítése. 

A 12. Felvonulási létesítmények munkanem 1. tételében 
szerepeltessék az ajánlatadók a kivitelezésükhöz szükséges 
organizációs költségeiket. A tétel mennyisége a költségvetési 
kiírásban: 1 klt., mivel a Tervezők nem ismerhetik az ajánlattevők 
adottságait. 
(Az ideiglenes közműfogyasztással kapcsolatosan az 65. válaszban az 
Ajánlatkérő adott már választ.) 

159.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, nyilatkozzon, hogy hol szerepeltessük a 
földfeltöltés következtében keletkező földszállítással kapcsolatos 
költségeket, illetve a bontott anyagok szabályos elszállításához 
szükséges konténerek költségeit (kerítés alap bontása, betonbontás, 
falbontás, betonjárda és –aljzat bontása, válaszfalbontás, 
nyílásbontás, tetőlécezés és –deszkázat bontása, kéménybontás, 
cserépfedés bontása, tégla lábazat bontása, belső burkolatok 
bontása, eresz bontása, fa nyílászárók bontása, rácsok, korlátok 
bontása, beton járdalapok bontása, emelvények bontása)! 

A 132. és 133. kérdés és az azokra adott válaszok foglalkoznak a föld- 
és a bontott anyagok elszállításával. 
A hivatkozott pontok válaszaiban érintett tételszámok, amelyek 
mennyiségei a költségvetésben módosulnak, legkésőbb 2017. febr. 7-
ig, a következők: 
21. Irtás- föld és sziklamunka munkanem   8. tétel, 
21. Irtás- föld és sziklamunka munkanem 13. tétel, 
21. Irtás- föld és sziklamunka munkanem 14. tétel. 
 

160.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy nyilatkozzon, mit tart ésszerű Kbt. 114.§ (6) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi 
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határidőnek kérdésfeltevés tekintetében a pályázati határidő 
lejárata előtt! 

határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. 
Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a 
megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez 
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a 
válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 
52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy 
részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

161.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg a következő tervek 
pontos helyét a tervdokumentációban: 
tűzjelző rendszer kialakításának tervei 
 műkő dísz elem pontos konszignációs terve. 

Az automatikus tűzjelző hálózat kivitelezése nem része ezen 
közbeszerzési eljárásnak, csak a védőcsövezés kiépítése! A tűzjelző 
rendszer kialakításának terve nincs a tervdokumentációban! 
Mint a 33. és 66. kérdésre adott válasz: 
„A műkő homlokzati dísz a főbejárat felett található. (Lásd E-5 
metszeten és E-8 homlokzaton.) 
Helyszíni szemle és méretfelvétel (cca. 5 m2) alapján készítendő a 
felújítása.” 

162.  Kérem tisztelt Ajánlattevőt, hogy a gépészeti költségvetésben 
(A_ARAZATLAN_Birosagi-epulet-epitese\6_3_2015_Ep-gepeszet_ara
zatlanKV\6_3b_2015 Fűtés_árazatlan KV.xls) az „Épületgépészeti 
csővezeték szer” elnevezésű fülön a 18-as, illetve 21-es tételek miért 
nullla darabszámmal szerepelnek, holott ezek a tételek a fűtési 
rendszer működése szempontjából elengedhetetlen tételek? (A 18-
as tételből 35 db, a 21-es tételből 30 db szükséges műszakilag a 
működő rendszerhez.) 

Mint a 128. kérdésre adott válasz: 
„A központi fűtés szerelés költségvetési kiírás 81. Épületgépészeti 
csővezeték szerelés munkanem 18. tétele törlésre kerül, legkésőbb 
2017. febr. 7-ig. 
A 81. Épületgépészeti csővezeték szerelés munkanem 21. tétele 
helyesen: 4 db 
A költségvetési tétel mennyisége módosításra kerül, legkésőbb 2017. 
febr. 7-ig." 
(Fentiek alapján a központi fűtés költségvetés 17-es tétele tartalmaz 

40 db 90°-os ívet DN 32 mérettel. 

A 18-as tételben lévő 90°-os ív felesleges, a 0 darabszám valós, ezért a 

tétel törlésre kerül. 

A 16-os tétel és a mód. 21x-es tétel tartalmaz 4-4 db DN 15 90°-os 
ívet, amely elegendő.) 
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163.  164. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Gépészeti összesítőben  
(A_ARAZATLAN_Birosagi-epulet-epitese\6_3_2015_Epgepeszet_araz
atlanKV\6_3_2015Gép-ifőösszesítő_árazatlanKV.xls) az Összesen 
nettó (24-es sor) C és D mezőjében a hiányzó összegző képletet 
pótolja, mert így a főösszesítő a kitöltött árakat nem összesíti. 

A gépészeti főösszesítő 24. sor C és D oszlopába az összegző képletek 

beírásra kerültek és mellékelve van a válaszhoz. 

Fájl név: 6_3_2015 Mód. Gépész főössz_árazatlan KV 2017.02.03. 
 

164.  Elektromos költségvetés kiírás „Épületgépészeti berendezések en” 
fejezet 11.-es sorszám 79-001-001.11 munkanemen kiírás szerint, 
motoros sorompó lett költségelve. A kiírásból nem derül ki, hogy a 
kapu üzemeltetése hogyan történik, távirányítással, kártyával, vagy 
portai nyitással. Kérjük a T. megrendelőtől a hiányzó elvégzendő 
munka műszaki tartalmának leírását, pontosítását. 

a) A kapu kézi működtetésű, ügyfélfogadási időben nyitott helyzetű. 
A sorompó kártyaolvasóval vezérelt és a biztonsági szolgálati 
helyiségből kézi nyitása is lehetséges a videókaputelefonon 
jelentkezők részére. 
A sorompó típusa: DITEC QIK-4E.  
(Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű 
terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást.) 
b) A sorompó vezérlése a Beléptető rendszer kivitelezési tervében 
szerepel, amely nem része ezen közbeszerzési eljárásnak. 
 

165.  A gépész költségvetés 82-es tételsorában található fali vezetékes 
szabályzókból 53 darab van kiírva, a terveken 54 szerepel, a 
beszállítók szerint 55 a szükséges. Kérjük a költségvetés 
felülbírálását! 

A Hűtés-fűtés szerelés költségvetés 82. Épületgépészeti szerelvények 

és berendezések szerelése munkanem 23. tétele helyesen: 55 db. 

A költségvetési tétel mennyisége módosításra kerül, legkésőbb 2017. 

febr. 7-ig. 

166.  Az építész költségvetés „Iratlift” füle alatt található utolsó két tétel, 
az iratlift kiszellőző vezetékével kapcsolatban semmilyen 
információval nem rendelkezünk. Kérnénk megadni a vonatkozó 
terveket! A tartószerkezet a szellőzővezetékre vonatkozik? 

- Az építész költségvetési kiírás 87. Iratlift munkanem 8. tétele törlésre 

kerül legkésőbb 2017. febr. 7-ig, mert az épületgépészeti kivitelezési 

terv tartalmazza az iratliftek szellőztetését. 

- Az iratliftek szellőzési tételei a „Módosított szellőzés szerelés” kv-

ben: 94, 95, 102x, 138xx. 

- Az építész költségvetési kiírás 87. Iratlift munkanem 9. tétele a 
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Schindler iratliftek teheremelő szerelvényeire vonatkozik. 

Idézet az iratliftek kivitelezéséhez szükséges kiegészítő szolgáltatások 

táblázatból: 

Az iratliftek szerelése előtt a megrendelőnek/Ajánlatkérőnek biztosítani 

kell: 

„Az aknafejbe a felvonótervek alapján a szereléshez szükséges 

teheremelő menetes hüvelyek beépítése és teherbírásának 

bizonylatolása (szerelvényeket a Schindler biztosítja).” 

(Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű 
terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást.) 

167.  „NLBUS016  lámpafelügyeleti modul az egyedi akkumulátoros 
irányfény világítási  lámpák számára + címző modulok +  NLIR100 
kézi infravörös készülék „ lett kiírva a kijáratmutató rendszer 
menedzselésére, azonban a Schrack tájékoztatása szerint ez a 
rendszer már nem rendelhető és beszerezhető, alternatív típust nem 
tudtak ajánlani, hivatkozva arra, hogy tervezés szükséges hozzá. 
Kérnénk az ajánlatkérőt, hogy erre a rendszerre egy új még 
forgalomba lévő rendszert kiírni szíveskedjen a költségvetési 
kiírásban. 

A kérdés alapján a következő, módosított rendszer kiírást adja meg 
Ajánlatkérő: 
a) Az Épületvillamos költségvetési kiírás 71. Elektromos energia 
ellátás, világítás munkanem 107. tétele módosításra kerül, legkésőbb 
2017. febr. 7-ig, a következő tartalommal: 
"Intelligens biztonsági világítási rendszer központi felügyelettel: 
CGLine 400CGLINE 400 típ. lámpafelügyeleti Központ az egyedi 
akkumulátoros irányfény világítási lámpák számára -4x100db 
lámpatesthez. Egy vonalra max. 100 db lámpatest köthető. - 
beüzemeléssel, ellenőrzéssel, felhasználók oktatásával (beüzemelés 
tartalma: lámpák címzése, felügyeleti modul beállítása, élesztése, 
rendszerparaméterek beállítása, ellenőrzés)"  2 db 
b) Az Épületvillamos költségvetési kiírás 71. Elektromos energia 
ellátás, világítás munkanem 108. tétele módosításra kerül, legkésőbb 
2017. febr. 7-ig, a következő tartalommal: 
„címző modul egyedi akkumulátoros, inverteres lámpatestekbe 
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történő beépítéssel együtt."  88 db 
c)  Az Épületvillamos költségvetési kiírás 71. Elektromos energia 
ellátás, világítás munkanem 109. tétele törlésre kerül, legkésőbb 
2017. febr. 7-ig. 

168.  -  Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs 
összhangban: 
1.  Nincs optikai kábel és szerelvény a költségvetésben. Kérjük 
pontosítani. 

A Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés 
készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelyben szerepelni fognak a rack 
szekrények összekötéséhez szükséges eszközök. 
 

169.  -  Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs 
összhangban: 
2. a kiírt CAT6a kábel mennyisége tartalmazza-e az ügyészség 
kábelezéséhez szükséges mennyiséget? Kevésnek találjuk, kérjük 
pontosítani. 

A kiírt tétel mennyisége tartalmazza mind az ügyészség, mind a 
bíróság kábelezéséhez szükséges mennyiséget. 
 

170.  -  Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs 
összhangban: 
3. az ügyészségre nincs kiírva informatikai fali csatlakozó, kérjük 
pontosítani. 

A kiírt mennyiség a bíróságra és ügyészségre összesen vonatkozik. 
 

171.  -  Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs 
összhangban: 
4.  Az informatika költségvetési kiírásban nem található  hálózat 
mérés. Kérjük pontosítani. 

A Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés 
készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelyben szerepelni fog a mérési 
jegyzőkönyvek készítése. 
 

172.  -  Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs 
összhangban: 
5. Az informatika műszaki leírásban leírt (pl. 20x 10/100/1000 BaseT 
port, 4x combo 1000 BaseT/SFP port 4x SFP+ port) aktív eszközök 
neves gyártók (Cisco; Hp; ATI) portfóliójában nem találhatók. Kérjük 
pontosan meghatározni a típust. 

A Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés 
készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelyben új eszköz kerül 
meghatározásra. 
 

173.  -  Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs 
összhangban: 
6.   Az informatika dokumentációban nem található elvi összefüggési 
rajz a hálózat felépítésére vonatkozóan. A szöveges leírás nem 

Ajánlatkérő nem fogalmazott meg konkrét kérdést, így műszaki 
szempontból nem tudjuk azt megválaszolni.  
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egyértelmű. Kérjük pontosítani. 

174.  -  Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs 
összhangban: 
7.   Az aktív eszközök összekötéséhez a költségvetési kiírásban nem 
találhatóak 10 Gbps SFP+ modulok, illetve stack modulok. Kérjük 
pontosítani. 

A Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés 
készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelybe bekerülnek a hiányolt 
eszközök. 
 

175.  A struktúrált hálózat költségvetési kiírásban „Elektromos tárgyalási 
jegyzék 13"-os SHARP, WXGA felbontás, 16:10 képarány, előlappal, 
fém megfogással” tételre nem találtunk kereskedőt, beszállítót aki 
ajánlatot tudott volna adni. Kérjük pontosítani a kiírást cikkszámmal 
v. alternatív típust megjelölni. 

A költségvetési kiírásban szereplő típus, egyedi pontmegfogásos plexi 
lap védelemmel ellátva, amely az Ajánlatkérő igénye szerint került 
kiírásra. 
Ajánlatkérő a jelölt termékkel, az Ajánlattevő által igazolt 
egyenértékű terméket is elfogad. 
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176.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy értelmezze a 6_3d_2015 
Gáz_árazatlan KV.xls Épületgépészeti szerelvények és lapfülön 
található 11-es és 12-es tételeknél olvasható „Proschorn ajánlat 
alapján” kifejezést: már meglévő ajánlatot kell beáraznunk vagy az 
Ajánlatkérő által kézhez vett ajánlat árával kell kitöltenünk (ez 

Ajánlattevő feladata a Proschorn kéményekre ajánlatot kérni a 
kivitelezési terv alapján.  
(Korábbi árajánlat létezik a Proschon-nál, de annak érvényessége már 
lejárt. Újabb árajánlat kéréshez információ, hogy a Proschorn-nál a 
projekt megnevezése: Gödöllői Járásbíróság és Járási Ügyészség.) 
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esetben kérjük a mezők kitöltését)! Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű 
terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. 
(Más, egyenértékű termék megajánlása esetén a kéményseprő 
nyilatkozata és a gáz engedélyeztetés módosítást igényel.) 
Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű 
terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. 

177.  Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 91-004-1.1.1-0371051 számú 
Növénytartók elhelyezése, egyedi virágtartó műkőből, örökzöld 
növénnyel 200x70x50 cm szövegű tétel konszignációs rajzának 
pontos helyét jelöljék meg a korrekt árajánlatadás miatt! 

Az egyedi virágtartó műkőből a földszinti alaprajzon és a Dózsa Gy. 
utcai homlokzat terveken látható. A műkő anyaga megegyezik a 
lábazat műkő anyagával. 
 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. év február hónap 8. napján. 
 
 
 
Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő nevében eljáró 
SBGK Ügyvédi Iroda bonyolító 
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