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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 u. 1/D.) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a „Balaton levezető 
rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga 

Könyv szerinti megvalósítása - kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a 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. Az Ajánlattételi felhívás I.3) pontja szerint a 
közbeszerzési dokumentációt korlátozás nélkül, 

teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-

levezeto-rendszerenek-korszerusitese/3 címen. A 

fenti címen elérhető dokumentáció V.kötetének 
letöltését és a mappa kitömörítését követően 

megállapítható, hogy az alábbi mappák üresek, nem 
tartalmaznak semmilyen dokumentációt, tervet.: 

• 07_mrsz_Balaton_kitűzési_t

erv 

• 08_mrsz_Sió_kitűzési_terv 

• 11_1_mrsz_Sió_kotrási_terv
_Kapos-Kölesd_között 

• 11_2_mrsz_Sió_kotrási_terv

_Siófok-Kapos_között 

• 11_4_mrsz_Sió_üzemi_hida

k\11_4_3_mrsz_híd_bontási
_terv 

 
a) Kérjük tisztázó válaszukat, hogy 

fentiekben felsorolt mappák 

vonatkozásában felmerülő feladatok 
tárgyi tender részét képezik-e.  

b) Amennyiben igen kérjük mielőbb 
rendelkezésünkre bocsátani a 

hiányzó tervdokumentációt. 
 

Az V. kötet hibásan került feltöltésre, ezért 

újra történő feltöltése megtörtént. 

2. A megadott elérési útvonalról letöltött, a 

rendelkezésünkre bocsátott költségvetés kiírásokat 
tartalmazó IV. kötet a „12.1 Árvízkapu felvízi oldal, 
osztófal rekonstrukciója" elnevezésű munkarész 

vonatkozásában csak nem szerkeszthető, pdf 
formátumú költségvetés kiírást tartalmaz.  

Kérjük szíveskedjenek megküldeni tárgyi munkarész 
esetében a szerkeszthető költségvetés kiírást. 

A IV. kötet újra történő feltöltése 

megtörtént, mely tartalmazza a 
szerkeszthető formátumú költségvetési 

kiírásokat. 

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/3
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/3
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3. A megadott elérési útvonalról letöltött IV. kötet a 
„11.1 Sió kotrás és anyag elhelyezése Simontornya 
és Kölesd között” elnevezésű munkarész 

vonatkozásában 2 darab költségvetés fájlt 
tartalmaz.: 

• A11_1_költségvetés.xlsx 

• A11_1_Also-

szakasz_költségvetés_.xlsx 
Kérjük tisztázó válaszukat, hogy melyik 

költségvetést szükséges figyelembe venni és 

szerepeltetni az „ajánlati ár bontása” 
elnevezésű táblázatban. 

 

A IV. kötet újra történő feltöltése 
megtörtént, mely már csak a releváns 

(csökkentett műszaki tartalmú) költségvetési 

kiírásokat tartalmazza. 

4. A megadott elérési útvonalról letöltött IV. kötet 

részét képző „ajánlati ár bontása” elnevezésű 

dokumentum szerint az alábbi munkarészekből épül 
fel a tender, ezeket szükséges költségelni. 

• 3  Monitoring rendszer 

korszerűsítése 

• 7  Hajózási munkarész 
megvalósítása, Balaton 

• 8  Hajózási munkarész 

megvalósítása, Sió 

• 9  Siófoki 

nagyműtárgyak 

• 10.1.1 Sió bal parti 
töltésáthelyezés 

• 10.2 Sió jobb parti 

depóniák 

• 11.1 Sió kotrás és anyag 
elhelyezése Simontornya és 

Kölesd között 

• 11.2 Sió kotrás és 
depóniarendezés Siófok és a 

Kapos torkolata között 

• 11.3 Keresztező 

műtárgyak rekonstrukciója 

• 11.4 Üzemi hidak 
rekonstrukciója 

• 11.5 Tötéskoronák 

mechanikai stabilizációja 

• 11.6 Sió mederrézsű 
helyreállítása 

• 12.1 "Árvízkapu felvízi 

oldal, osztófal rekonstrukciója" 

• 12.2 Sió árvízkapu feletti 
rész helyreállítása, rendezése 

 

Viszont a kiadott V. kötetben a fenti felsorolásnál 
több munkarész, mappa található. A 

rendelkezésünkre bocsátott tenderdokumentációban 
található „10_1_2_mrsz_Sió_bal_parti_üzemi_út” és 

„10_3_mrsz_Sió_Nádor_összekötő_csatorna” 
elnevezésű almappák teljes körű tervdokumentációt 
tartalmaznak az adott munkarészekre. 

 

A Sió bal parti üzemi út és a Sió Nádor 

összekötő csatorna kivitelezési munkák nem 

képezik a tárgyi tender feladatát. 
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a) Kérjük tisztázó válaszukat, hogy a 

Sió bal parti üzemi út és a Sió Nádor 
összekötő csatorna kivitelezési 

munkák tárgyi tender feladatát 

képzik-e. 
b) Amennyiben igen, abban az esetben 

kérjük rendelkezésünkre bocsátani 
tárgyi munkarészek vonatkozásában 

a szerkeszthető költségvetés kiírást. 
Ugyanis mindkét munkarész 

vonatkozásában a 

mennyiségkimutatás csak pdf 
formában található meg az V. 

kötetben. 

 

5. A műszaki előírások III./1. kötet 22. oldalán a 22.  

és a 31. oldal 24.2.5 pontokban több helyen 
kérdőjelek szerepelnek szöveg helyett. Kérjük a 

III./1. kötet pontosítását, és a hiányzó információk 
megadását! 

A „Balaton_III-IV_kotet_uj” nem tartalmaz 

kérdőjeleket. 

6. A műszaki előírások III./1. kötet 27. oldalán a 24. 

pontban az alábbi bekezdés olvasható: 
„Köteles továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a 

munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 

hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a 
munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem 

kerül megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a 
Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban 

elkövetett hibák vagy korábban keletkezett 
hiányosságok következtében fellépő károkért, még 

abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát 

más vállalkozó okozta.” 
Kérjük pontosítani fenti előírást, és pontosan 

megadni, felsorolni, hogy mik ezek a korábban más 
vállalkozók által végzett munkák. 

Törlésre került az idézett előírást. 

7. A műszaki előírások III./1. kötet 31. oldalán a 24.2.4 

pont a Sió–Nádor összekötő csatorna és 
vízszintszabályozó műtárgy megvalósításáról ír, 

azonban sem a felhívás II.2.4) pontja, sem az 
ajánlati ár bontása nem tartalmazza ezt 

megvalósítandó feladatnak. Kérjük tisztázni, hogy 

Sió–Nádor összekötő csatorna és vízszintszabályozó 
műtárgy kivitelezési munkái tárgyi tender feladatát 

képezik-e. Amennyiben nem, kérjük a III/1 .kötet 
24.2.4 pont javítását! 

Ld. a 4. pontra adott választ 

8. Az Ajánlati dokumentáció IV. kötet IV-A9.12-A9.13-

2_villamos.xls dokumentum illetve az A9.4-I-3 költs-
kiírás.xls dokumentum 7.6.KDTVIZIG-távjelzés nevű 

munkalap J54-N63 cellái, beárazott költségvetést 

tartalmaznak. Kérjük tisztázni, hogy kell ezt 
értelmeznie Ajánlattevőknek? 

A beárazást nem kell figyelembe venni. 

9. A műszaki előírások III./1. kötet 22. oldalán a 22. 2. 
pontban az alábbi bekezdés olvasható: 

„A hajózsilip engedélyeztetése során felmentést kell 

kérni, mert a jelenlegi és jövőbeli Sió és Balaton 
mederviszonyai nem teszik lehetővé a 4,50 m-es 

küszöbszint elérését, valamint a hajózás 

A létesítmény nem kikötőnek minősül, így a 
Hajózási Hatóságnál nem kell 

engedélyeztetni a létesítményt. A Hatósággal 

való korábbi egyeztetések megtörténtek, a 
hatóság a jelenlegi kialakításhoz hozzájárult. 

A Vállalkozónak nincs tennivalója ebben az 
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időszakossága miatt a két zsilip építése egyáltalán 

nem indokolt. Az engedély beszerzése a Megrendelő 
feladata, Vállalkozónak nincs tennivalója.” 

Kérjük erősítsék meg, hogy az említett felmentés 

miatt nyertes Vállalkozónak késedelme nem fog 
keletkezni és amennyiben nem kapja meg a 

felmentést Megrendelő, nem fogja ellehetetleníteni a 
beruházást. 

ügyben, és ebből származólag késedelmet 

som fog szenvedni. 

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2018. február 16. 

 

Tisztelettel, 

 

Bujtor Dávid 

közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Zrt. 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.) 

 

„Vállalkozási szerződés keretében a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című 

projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - 

kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek 

és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” 

 

 

Alulírott ………………………………………………. a(z) …………………………………. Érdekelt Gazdasági Szereplő 

nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy kozbeszerzes@eszker.eu) 

útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen öt (számmal kifejezve: 5) számozott 

oldalból álló „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat 

tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 
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