frirgy: ,,A Miskolci
Oktatdkdrhdz rdszdre
Kbt. 113. g-a szerinti

ds Egyetenni
"- tdrgyu a
-kiegEszit6

tfjfikoztatfsl.

Valamennyi Erdekelt Gazdasrigi Szerepld
rcszdre

Tisztelt Gazdasdgi Szerepldk!
Semmelweis K6rhriz
at eler6, a Kbt. 113"
I{6rhdz ds oktat6k6rh

6prilis 72_en nemzeti
inditott ,, A Miskolcl
gyoan"

Ajrinlatkdr<l abeetkezett kieg6szit
6 tajdkoztat6s keirdsekr e az alihbiak szerint
vilaszol:

Yfllaszz A dokumentrici6m6dositris
keretdben megl<rildttik a Tisztelt
Aj6nlattev<iknek.

eljrirdst megindit6 felhfv6s I.1) pontj6ban
illetve a i.3) pont erre hivatkozik.
ont jelcili meg: Debrecen Megyei
Jogri V6ros
40i24, Debrecen, piac u. ZO. 1.._"1.t
1Z:.

Az ajinlatok benyrijt6s6nak hatdrideje
megegyezik
Kdrjiik tisztdzni

a bont6si

elj6rris kezd6id6pond6val.

a benyrijtris ds a bont6s helyszindt!

vdlasz: A dokument6ci6m6dositris keretdben

i;f.ffi;,$.ftftf:,L-'.ti

a bont6s helyszine

javit6sra kertilt.

pontj6ban az ertekelesi szempontok
kciztil 3 esetoben megadjrik a

kci,tbdr 6s a j6trill6s fels6 hat6r5t,
illetve a
irrilatkor drtdkelnek?

Vflasz: Aj6nlatkero nem kivhnja megadni a k6sedelmi kotb6r 6s a j6t6116s fels6 hatdrhl,
illetve

a legkisebb

teljesit6si hat6rid6t, amelyeket m6g abirttlat sor6n 6rl6kel6sre kertilnek

4. k6rd6s: Hidraulikus magass6gdllit6s: tekintettel, hogy a hidraulikus mechanizmusn6l az
elektromos egy magasabb tud6sszintet k6pvisel, megaj6nlhat6-e 6gy elektromos
magass696llit6ssal?

VSlasz: Aj6nlatk6r6 a hidraulikus magar;s6g6llit6ssal egyendrl6kti megaj6nl6st elfogad az
ajitnlattftel sor6n.
5. k6rd6s: Kdtelez6 tartoz6kok: speci6lis matracv6do huzat
A k{sobbi fdlredrtdsek elkeriil6se v6gett kdrjiik aj6nlatk€rot, nyilatkozzon, mit drt speci6lis
huzaton. A. teljessdg igdnye n6lkiil, lehet vizhatlan, tiz6llo, frotir, stb., de az 6'rkdpzds
szempontj 6b61 szi.iksdges a pontos meghatZiroz6s.

Vflasz: Yizhatlan, Iegfilereszto, az

egesz matracot korbevevo, zippzilrcal ell6tott, moshat6,

fert6tlenithet6 matracvdd6 huzatot kdr

aj

6rLlatk6r6

"

6. k6rd6s: egyszem6lyes 6ltciz6szekr6ny 60 db
M6lys6g 57 cm, sz6less6g 35 cm, illetve arjt6kialakit6s oldallapok koz6 zitr6d618 mm vastag
juhar ajt6lap: a standard gardr6b/ruhdsrizekr6ny nett6 belmdrete, hogy egy v6llfa, ak6r
t6likabdttal is k6nyelmesen elf6rjen, 58 r;m. Jelen esetben ez nett6 55 cm, a koze zhr6d6
ajt6kialakit6s miatt.
Mivel a szekrdny sz6less6ge csak 35 cm, tartjuk elegend6nek .gy, vagy tobb mdretesebb
ruhanemri egyidejri t6rol6shra a zdr- 6s p6rLtszerkezet esetleges er6ltetett, feszitett mukodtetdse
n6lktil. K6rjtik Aj6nlattevot, nyilatkozzon,, hogy valoban megfelelonek itdli az eloirt m6retet,
6s garanci6lis ig6nyt nem t6maszt afent leirtak miatt bektjvetkezett hib6kra'

Vdlasz: Aj6nlatk6r6 ragaszkodik a kozbeszerz6si dokumentumokban rdgzitett m6retekhez.
Debrecen, 2016. 6prilis 1 8.

Tisztelettel:

Dr" Szab6 Tamfs
felel6s akkredit6lt kozbeszeru6si szaktan6csad6

