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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 az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó 
árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” 
című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt engedélyezési terveinek elkészítése, 
engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC 
Sárga könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) 
Korm. rendeletnek megfelelően” 

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 

nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás) 

 

I. 
Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 
kiegészítő tájékoztatás 

1.  Töltésfejlesztés Hármas-Körös bal part 0+000-

4+342 tkm között 
 

1. Jelenleg a töltéskorona padkájába lévő 
hírközlési oszlopok és légvezeték kiváltása 

majd visszaépítése szükséges. 

 
Kérnénk megadni, hogy milyen funkciót lát 

el a légvezeték és kinek a kezelésében, 
tulajdonában van? 

 

Az érintett légvezeték az Alsó-Tisza vidéki 

Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe 
tartozik és a védelmi vízügyi hírközlési 

hálózat részét képezi. A hírközlési hálózat a 
védekezési és védekezési időszakon kívül az 

őrtelepek, védközpontok, 

szakaszmérnökségek és az Alsó-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság központi épületei között 

teremt kommunikációs kapcsolatot. 

2.  Kérjük megerősíteni, hogy a Felsőkurcai 
szivornya és a Felsőkurcai zsilip esetében csak 

a 3. kötet 4.2.4.6. pont előírása szerinti 
feladatok elvégzése képezi Vállalkozó feladatát. 

 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a nyertes 
ajánlattevő feladatát a 3. kötet 4.2.4.6. pont 

előírása szerinti feladatok elvégzése képezi. 

3.  Töltésfejlesztés Tisza bal part 52+047-57+489 
tkm között 

 

Jelenleg a töltéskorona padkájába lévő 
hírközlési oszlopok és légvezeték kiváltása majd 

visszaépítése szükséges. 
 

Kérnénk megadni, hogy milyen funkciót lát el a 
légvezeték és kinek a kezelésében, 

tulajdonában van? 

 

Az érintett légvezeték az Alsó-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe 

tartozik és a védelmi vízügyi hírközlési 

hálózat részét képezi. A hírközlési hálózat a 
védekezési és védekezési időszakon kívül az 

őrtelepek, védközpontok, 
szakaszmérnökségek és az Alsó-Tisza vidéki 

Vízügyi Igazgatóság központi épületei között 
teremt kommunikációs kapcsolatot. 

4.  Kérjük megerősíteni, hogy a Mindszent I. 

szivattyútelep esetében csak a 3. kötet 4.2.2.6. 

pont előírása szerinti feladatok (csővezetéknek,  
 

 
 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokat módosította, mellyel 

kapcsolatban módosító hirdetmény került 
közzétételre az Európai Unió Hivatalos 

lapjában 2015/S221-402510 iktatószámon. A 
módosítás alapján a szivattyúgépház/épület 

és az alépítmény bontását is el kell végezni. 
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ill. annak idomainak és szerelvényeinek az 
elbontása) elvégzése képezi Vállalkozó 

feladatát, a Mindszent I. 
szivattyúgépház/épület elbontása nem része a 

feladatnak. 

 

5.  Kérjük megerősíteni, hogy a Kurcatoroki zsilip 

esetében csak a 3. kötet 4.2.2.6. pont előírása 
szerinti feladatok (vízoldali akna magasítása, 

elzáró szerkezet cseréje és felhúzó szerkezet 

toldása, mentett oldali csőtag 
meghosszabbítása vagy mentett oldali 

parapetfal kiépítése) elvégzése képezi 
Vállalkozó feladatát. 

 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy nyertes 

ajánlattevő feladatát a 3. kötet 4.2.2.6. pont 
előírása szerinti feladatok elvégzése képezi. 

6.  Árvízkapu építése a Dongéri- főcsatornán 
 

A kiadott dokumentáció, 3. kötet előírása 
alapján Ajánlatadó feladata mobil szivattyútelep 

(szivattyúállás) építése is. 

 
Kérjük megerősíteni, hogy a 20 db mobil 

szivattyú beszerzése nem képezi ajánlatadó 
feladatát, az majd külön eszközbeszerzés 

keretében történik. 

 
 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a 20 db mobil 
szivattyú beszerzése nem képezi nyertes 

ajánlattevő feladatát. 

7.  Árvízkapu építése a Sámson- Apátfalvi- 
főcsatornán 

 

A kiadott dokumentáció, 3. kötet előírása 
alapján Ajánlatadó feladata mobil szivattyútelep 

(szivattyúállás) építése is. 
 

Kérjük megerősíteni, hogy a 20 db mobil 

szivattyú beszerzése nem képezi ajánlatadó 
feladatát, az majd külön eszközbeszerzés 

keretében történik. 
 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a 20 db mobil 
szivattyú beszerzése nem képezi nyertes 

ajánlattevő feladatát. 

8.  Töltés korona burkolat 

 
A kiadott dokumentáció nem tartalmazza a 3. 

kötetben hivatkozott 11/2016. sz. OVF 
főigazgatói utasítást. Kérjük ennek 

megküldését. 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokat módosította, mellyel 
kapcsolatban módosító hirdetmény került 

közzétételre az Európai Unió Hivatalos 
lapjában 2015/S221-402510 iktatószámon. A 

11/2016. sz. OVF főigazgatói utasítás a 

közbeszerzési dokumentumok között 
elérhető. 

9.  Kérjük megerősíteni, hogy a 3. kötetben 

hivatkozott szilárd burkolat alatt Ajánlatkérő 
aszfalt burkolatot megvalósítását érti. 

 

A szilárd burkolat kialakítása során olyan 

műszaki megoldást szükséges alkalmazni, 
mely a 11/2016. sz. OVF főigazgatói 

utasításban foglaltakkal nem ellentétes. 

10.  Szerződéses megállapodás 
 

A Különös feltételek 1.1.2.9. pontban törlésre 
kerül az Általános szerződéses feltételek 

Ajánlatkérő nem kívánja a Döntőbizottság 
intézményét alkalmazni, ez olyan ajánlatkérői 

döntés, mely az ajánlatadást nem 
befolyásolja, ennek „túlzó” és „indokolatlan” 
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1.1.2.9. pontja, amit indokolatlannak és 
túlzónak ítélünk. Kérjük a Különös feltételek 

1.1.2.9. pontjának törlését. 
 

voltának megítélése költségvetési szerv lévén 
kizárólag ajánlatkérő mérlegelési jogköre, a 

teljesítés minőségére, formájára, feltételeire 
nincs kihatása. 

11.  Kérjük megerősíteni, hogy a geodéziai 

alappontokat Ajánlatkérő térítésmentesen 
biztosítja a nyertes Ajánlattevő részére. 

 

Ajánlatkérő nem illetékes a geodéziai 

alappontok adatainak továbbítására, ezzel 
kapcsolatban az Ajánlattevőnek a területileg 

illetékes Földhivatalt kell megkeresnie. 

12.  A Különös feltételek 15.2. pont utolsó 
bekezdésével kapcsolatosan kérjük 

megerősíteni, hogy a vonatkozó támogatási 

szerződés már aláírásra, megkötésre került. 
 

Igen, a projekt rendelkezik aláírt támogatási 
szerződéssel. 

13.  Kérjük pontosítani, hogy a Különös feltételek 
17.2. pontban lévő „Megrendelői birtokba lépés 

értendő” kifejezés alatt mit ért Ajánlatkérő? 

 

Azon időpontot és körülményt, amikor a 
Vállalkozó az elkészített létesítményt 

ténylegesen a Megrendelő birtokába adja. 

 

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. november 16.  
                                               

 
                                                                                         _____________________ 

                                                                                                       Csúz Réka 
                                                                                             közbeszerzési tanácsadó 

                                                                                                      Ész-Ker Kft. 

                                                         
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

   
4/4 

 

                 

 
VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  
 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

 

„Vállalkozási szerződés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-

2015-00007 projekt engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése, 
építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga könyv szerinti 

megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek 
megfelelően” 

 
 

Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen négy (számmal 

kifejezve: 4) számozott oldalból álló „ 1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot 

megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 

Kelt:    

  aláírás 
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