
 

 

 

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) 
 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében az „Árvízvédelmi 
védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének 
csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-
00005 azonosító számú projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv 
szerintimegvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” 

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő 
értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás). 

 

I. 

Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1.  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvény IV/A. része rögzíti a vizek kártételei 
elleni védelem és védekezés célját szolgáló 
közcélú vízilétesítmények létesítéséhez 
szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek 
létesítésének, üzemeltetésének, 
megszüntetésének és hatósági 
felügyeletének szabályait.  

 
Jól értelmezi Ajánlattevő, hogy annak 
ellenére, hogy a vízilétesítmény 30 km-es 
környezetében jogerős és végrehajtható 
kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező 
bánya található, de a bánya ásványi 
nyersanyaga a közcélú vízilétesítmény 
megépítéséhez alkalmatlan és a bányából 
kitermelt ásványi nyersanyag kedvezőtlenebb 
költségen szerezhető be, mint az anyagnyerő 
helyről, úgy Ajánlattevő jogosulttá válik a 
fenti jogszabálynak megfelelően, saját 
költségén anyagnyerő hely létesítésére? 

 

Igen, Ajánlattevő jól értelmezi. 



 

 

2.  Jól gondolja Ajánlattevő, hogy általa 
létesített ásványi anyagnyerő hely 
organizációs és környezetvédelmi 
szempontból is előnyös, hiszen a 
vízilétesítmény megépítéséhez szükséges 
ásványi nyersanyag munkaterületre szállítása 
és az ehhez szükséges szállító útvonalak 
kiépítése Ajánlattevő feladatát képezik, így 
ezen Ajánlattevői intézkedésekkel jelentős 
mértékben csökkenthető a meglévő 
közúthálózat állagának sérelme, valamint egy 
rövidebb szállítási útvonal Ajánlattevő általi 
biztosításával a szállító járművek által 
kibocsátott CO2 mennyiség? 

Igen, Ajánlattevő jól gondolja. 

3.  A TED-en 2016. október 04.-én 2016/S191-
343030 számon megjelent Korrigendum 
További információk pontja alatt szerepel az 
alábbi előírás az értékelési szempontok 3.7. 
pontjával kapcsolatban: 
„M/2.c) pontot igazoló szakember vizes 
élőhelyek(ek)et, hullámter(ek)et érintő 
beruházás(ok) előkészítéséhez és/vagy 
kivitelezéséhez kapcsolódó tapasztalata 
(db)” 

 
A 2. sz. Módosított Közbeszerzési 
dokumentumok 4. kötet. 2.1 sz. melléklet 
Felolvasólap ezen ponttal kapcsolatban az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
 

 
Kérjük az ellentmondás feloldását! 

 
 

3.7. 
Ajánlatkérő az M/2. alkalmassági 

követelmény c) pontjában szereplő 

szakember esetében a vizes 

élőhelyek(ek)et, hullámter(ek)et 

érintő beruházás(ok) előkészítéséhez 

és/vagy kivitelezéséhez kapcsolódó 

szakmai  tapasztalatát értékeli az 

alábbiak szerint: 36 hónap vagy annál 

több szakmai tapasztalat esetében 100 

pont adható. az ennél kevesebb 

tapasztalatra adott pontszámot 

ajánlatkérő a lineáris arányosítás 

szabályai alapján határozza meg. 

Amennyiben a szakember nem 

rendelkezik tapasztalattal, abban az 

esetben 1 pont adható. Elérhető 

pontszám: 100 pont 

 

 

 

………

…... 

hónap 

Ajánlatkérő az ellentmondás feloldására 
Korrigendumot adott fel az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában 2016/S 196-353188 
azonosítószámon. 

 

II. 



 

 

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján: 

IGEN / NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő: … 

 

Budapest, 2016. október 11. 

           

                                                                                            _____________________ 

                                                                                                   Csúz Réka 

                                                                                             közbeszerzési tanácsadó 

                                                                                                      Ész-Ker Kft. 

                                                                    

 

 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

 

„Vállalkozási szerződés keretében az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó 
árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, 

Tivadari híd és környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú 
projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerintimegvalósítása és a 

kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, és hatályos 
jogszabályoknak megfelelő tartalommal” 

 
 

Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….érdeklődő gazdasági szereplő 

nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen három (számmal 

kifejezve: 3) számozott oldalból álló „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot 

megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:    

  aláírás 
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