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KIEGÉsZÍIŐrĄÉrozľłľÁs
1.

Aiántatkétő: Hagyományok Háza (7077 Budapest, Corvin tér 8.)

2.

A

közbeszeľzés tfugyaz ,,Yá1'Ialkozősi szetződés a Budai Vigadó színpad- és sztnháztechnikai

kivitelezési feladatainak ellátását'z"

3. !l2, eliátást megindító hitdetményte vonatkoző infotmálciőz
tészéte2017 ' jűn:s 15. napján, közvetlentil keri.ilt megkiildésĺe.

Az

ajän|attétehfelhívás Ajánlattevők

Tisztelt Aiánlattevők!
Alulírott dĺ. Simonfalvi Pétet, a PRoVITÁI Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1067 Budapest, Andĺássy űt 77.
II. emelet 9.) nevében eLjánra, a Hagyományok Háza, Ínjnt ajári^tkétő áItaI indított fenđtárgý
kozbeszerzési eljátásbaĺ, az aLábbí kiegészítő táĄékoztatást adom:

2017.

iúnius 20. napián beérkezett kétdések

t.

2.

Kétdés:

Az AD -

2.7.

-

Atzzatlan köItségvetés Sztnházterem megnevezésű kózbeszetzési tábLázat
4_Szinháztechnológiai beĺendezések - I. ütem című munkalapjának 0. pozíciőjáĺ szeĺeplő 1.1.1
tétel felvonulási és otgaĺĺzácíőskoltségeinél kell-e Aján|attevőként a Geneĺál Kivitelező felé
Ítzetendő bármilyen költséget kalkulálnunk, illetve ha igen, akkot felkér;ük AjánLatkérőt, hogy
legyen kedves megadni milyen költségtételekkel kell számolni?
Yá|asz: Valamennyi, a munkák elvégzéséhezszükséges felvonulási és otganlzáciős feladatok
elvégzéseaján|attevő feladata. Ä munkák elvégzéséhezMegľendelő biztosítja a munkaterl'iletet,
illeťve az annak elérésétszo|gá|ő közlekedési utat munkaterLileten beliil. Az őtzés, anyagtáro|ás,
^
egyéb otganlzáciős melléklétesítményekköltsége és ůgyintézéseAjánlattevő feladata, melyet
cináIlóan, vagy Generál kivitelezó útján is biztosíthat, általános genetál díj fĺzetésenem szükséges.
Kérdés:
A Műszaki Leltás 2.3.-as pontjában szeĺeplő ĺézőtéĺitribün |efuäsálban a következő szerepel:
,,Ä lelátó két oldalán sotonként befelé lehailó korlátok készi'ilnek' A kodátok acé|szerkezetéta
válLa|koző szálLitja, amelyek a belsőépítészetitervek szerinti buľkolattal vannak e|LáB,a."
Értelmezésünk szerint a vál]alkozőnak csak az acéIszerkezetetke|]' szállitznia, a burkolat gyáfiása
bels őépítészeĺ feladat.

Ké{ük tisztelt

AjánLarkérőt legyen kedves megetősíteni, hogy a belsőépítészeti tervek szerint
késziiłő butkolat kinek a felradata?
Yá|asz: A korlát kialakítása belsőépítészmunkaľész, nem a színpadtechnikai kivitelező fďradata.

3.

Kétdés:
A Műszaki leírás z 2.4.8 Pottátl fal szerkezetnéI azt Ąa; ,,A' poĺtál a taposőtács elejének vonalában
készül, fiiggönnyel kasítozott rétegelt \emez takarásból, fém tartőszerkezettel. (A belsőépítész
tervekben.)" Itt nincs ktilön megadva a szál]ltá"s terjedelme. Jól éĺtjük-e,hogy a
színpadtechntkáná| csak a fém tartőszetkezetet kell kalkulálĺri?
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Yá|asz Poĺtálfal

acé| tattószerkezetéve| együtt belsőépítészetimunkarész, nem

^z
színpadtechnikai kivitel ező
4.

Kéľdés:

A Műszaki

a

feladatz.

Lefuäs 2.4.9-es pontjában szeľeplő világítási taĺtók a ĺézőtérenrészben a következő

szerepel ,,.....U80 taftók a nézőtéi oldal és hátÍalak pátkänya felett, a falba stiLllyesztett
konzolokon..... A fényvetők azIJ tattő|<ta szeteht, elcsúsztatható konzolokĺa lesznek fiiggesztve.

A

falba siiLllyesztett konzolokat Generálkivitelező épíikl vagy

a

színpaďtechnikánál kell

kalkulálni?

YáIasz: Ylág;tási taftő konzollal egyiitt, kompletten a szinháztechnikai kiíľás része,
^
szinháztechnikai kivitel ező épiĺ|ĺ.
A koltségvetés(AD 2.1) 4_Szíĺháztechnikai bet I. Utem ,,rlJrlr" 2'2.9 tételénélszükséges
beátazniuk

ánlattevőknek.

aj

5.

Kérdés:
A Műszaki Leitás 2.5.7.2-es pontjában szeĺeplő Folklót Előfiiggony |efuása szerint zz ,,egyedľ'
anyagminőség nagyoĺ tág átkategóriát jelent. Ké{ük megadni konkĺétabban, mivel kell itt
kalkulálĺri?
Yálasz Két előfiiggónymozgatő szerkezet kerül kiépítésĺe,de csak az,,Előfiiggöny" szálJltása a
kivitelező Íe|adata. A ,,Folklór előfliggönyt" aHagyományok Házabiztosítja.
Ä költségvetés (AD 2.1) és a közbeszezési dokumentumok 2. kötetének (AD 2) rn(tszal'<llelrász
azok módosítása során a fentieknek megfelelően összhangba keriiltek.
A módosítás mellékleteként csatoltan megküldésĺekerül a kozbeszeĺzési dokumentumok 2.
kötetének (AD 2) módosított műszaki Letrása.

6.

Kétdés:
A Műszaki Leitáłs 2.8.1-es pontjában szeĺeplő Gépilninő (tlágstástattó, díszletemelő) ĺészbena
következő szetepel ,,A gépegys ég és a vezérLőszektény a homlol<zatoĺ helyezhető eI, gépház ĺem
áll rendelkezéste".I{éĺdésünk,hogy ĺendelkezésteállĺrak-e statikai segédtaĺtók?
Yá|zsz: Nem, a gépihúzó konzollal együtt, kompletten a szinháztechnikai kiírás része.
Ä költségvetés (AD 2.1) 4_Szlnháztechnikai beľ I. lJtem ,,fül'' 2.2.1 tételénélszükséges
b eánznluk a ánla ttevőknek.
j

7.

Kéľdés:
A Műszaki Lefuás 2.8.2-es pontjában szeľeplő Ynágtäsi csőtartók oldalfalon tétellel kapcsolatban
is szeretnénk tudni, hogy rendelkezésĺeállnak-e statikai segédtattók?
Yá|asz: Nem, a csótartó konzollal együtt, kompletten a szinháztechnikai kiírás ĺésze.
A költségvetés (AD 2.1) 4_Sznháztechnikai ber I' Utem ,,fĺJl" 2.2.9 tételénélszükséges
beáĺazniuk ai ánlattevőknek.

8.

Kérdés:
A Mliszaki Lefuäs 2.4'1 Gépi húzók (lLáęstźstattó, díszletemelő) pontjában a következő szetepel:
,,'....Az e|ső viáłgstźls taĺtó mozgatá'sát a taposőtäcs felett kell elhelyezni, terelésekkel eljuttatni a
kívánt poziciőba az emelő köteleket,..''' Kéĺdésünk,hogy tendelkezéste állĺrak-e előren1iló
statikai segédtartók a tetelések részére?
Yá|asz: Nem, a kéĺdésessegédtattók a szinháztechnikai |<tlrás tésze, aján|attevőnek kell átazlia.
Csak a teÍem hossztengelyével párhuzamos kb. 2,4 méteĺenkéntiacél taĺtók állnak ĺendelkezésĺe,
ld. SzT 1.1 terv.
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Ä

költségvetés (ÄD 2.1) 4_Sztnháztechnikai bet
azniuk ajánlattevőknek.

I. Ütem ,,fü|" 2.2.7

tételénélszükséges

befu

Kérem táiékoztatźlsomszíves tudomásul vételét!

"''?ľľ
Budapest, 20t7. iűnius 23.

Felelős akkreditált közbeszezésl szaktanácsadó

Dr'SmonŕalviPéter

Lajstroms7Ąm:oo9Z9-.-_'_r
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