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A résztvevők helyszíni bejáráson tekintették meg a beruházás helyszínéül szolgáló
épületek adottságait, a deponálási lehetőségeket, az épületek megközelíthetőségét.
Ajánlatkérő megbízottja tájékoztatta a megjelenteket, hogy a bejárás során az
Ajánlatkérő telephelyén minden résztvevő saját felelősségére tartózkodik.
Ajánlatkérő megbízottja előzetesen tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a folyamatba
épített ellenőrzés során tett észrevételekre tekintettel a felhívás és a közbeszerzési
dokumentáció (valamint ennek mellékleteként a szerződéstervezet) több ponton
módosul. Változások érintik többek között a következőket: alkalmassági feltétel
(referencia-kritérium), értékelési szempontok (kivitelezési határidő törlésre kerül),
közbeszerzési dokumentumok kiadásának nyelve.
A közbeszerzési dokumentumok több nyelven történő kiadására tekintettel
Ajánlatkérő megbízott képviselője a bejárás befejezésekor átad (illetve ezt követően
e-mailen is megküld) egy „igénylőlapot”, melyet értelemszerűen kitöltve kér
megküldeni a kozbeszerzes@saldo.hu címre. A nyilatkozat megküldésének
elmaradását Ajánlatkérő úgy minősíti, hogy az érintett ajánlattevő a dokumentumok
megküldött nyelvi változatát elfogadja.
Bejárás során elhangzott információk:
1.
Ajánlattevői kérdésre Ajánlatkérő megbízottja nyilatkozik, hogy az építőanyagok és
gépek tárolására a belső udvarban van lehetőség, a kivitelező felelősségére. Az
Ajánlatkérő az udvarban tárolt gépekért és anyagokért nem vállal felelősséget. A
szállítás és tárolás során okozott károkat a kivitelező köteles saját költségére
helyreállítani.
1 / 2. oldal

2.
Ajánlatkérő a kivitelezéshez szükséges villamosenergiát és vizet térítésmentesen
biztosítja (a szükséges mértékig). A nyertes ajánlattevő az energiaigényt a
szerződéskötést követően az épület gondnokának jelezheti.
3.
Ajánlattevői kérdésre Ajánlatkérő megbízottja nyilatkozik, hogy a felújítási munkákkal
érintett helyiségek a kivitelezés megkezdésére üres állapotban (bútorok és
berendezési tárgyak nélkül) kerülnek átadásra.
4.
Ajánlattevői észrevételre Ajánlatkérő megbízottja nyilatkozik, hogy a közbeszerzési
dokumentumok – a teljeskörű elérhetőség biztosítása érdekében – e-mailen
megküldésre kerülnek, a bejárás jelenléti ívén feltüntetett e-mail címekre. Ezt
követően valamennyi értesítés és megküldés elsődlegesen e-mailen történik (és az
ajánlati dokumentáció ennek megfelelően módosul).
Ajánlatkérő megbízottja jelzi, hogy a bejáráson készült fényképek a jegyzőkönyv
mellékleteként megküldésre kerülnek.
A helyszíni bejárás 11:25 perckor lezárult.
Melléklet:
Bejáráson készült fotók (word dokumentumba beillesztve)
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