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Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre 

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplő! 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.), mint 

ajánlatkérő „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének 

megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység 

ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 

81. § (1) bekezdés szerinti eljárás) indított 2016. július 12. napján az ajánlati felhívás 

feladásával, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 135-242589 azonosítószámon 

jelent meg 2016. július 15. napján (tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben 8090/2016 

azonosítószámon 2016. július 18. napján). 

Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán 2016. augusztus 2. napján előzetes vitarendezési kérelmet 

nyújtottak be. 

Ajánlatkérő vitarendezési kérelmet megvizsgálta és a Kbt. 80. § (3) bekezdés szerinti 

határidőben a következő választ adja.  

1. kérelmi elem 

  

 

Ajánlatkérő a felhívás vitarendezéssel érintett pontjának módosításáról 

gondoskodik.  

2. kérelmi elem 
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Ajánlatkérő a felhívás vitarendezéssel érintett pontjának módosításáról 

gondoskodik. 

3. kérelmi elem 
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Ajánlatkérő a felhívás vitarendezéssel érintett pontját a fentiek tekintetében nem 

kívánja módosítani, tekintettel arra, hogy a fogalommeghatározás megítélése 

műszakilag és szakmailag kellően egzakt, ajánlatkérő álláspontja szerint nem ad 

lehetőséget szubjektív elbírálásra. 

4. kérelmi elem 
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Ajánlatkérő a felhívás vitarendezéssel érintett pontját fentiek tekintetében nem 

kívánja módosítani, tekintettel a következőkre. 

Ajánlatkérő nem tud eltekinteni a kért jogosultságok (vagy azzal való egyenértékűség) egyidejű 

előírásától, tekintettel arra, hogy a Mérnök az a személy, aki a beruházás megvalósítását végző 

kivitelező ellenőrzését irányítja, így ennek a személynek mind a beruházás megvalósításához 

(SZB), mind pedig az adott szakági területhez értenie kell.  

Az M2. a) pontban előírt Mérnök szakember feladata a lebonyolító műszaki ellenőri feladatok 

koordinálása, felügyelete. Irányító mérnökként ő felel a kivitelezési munkák teljes műszaki 

felügyeletéért, így az építési beruházás teljes folyamatának szakértői szintű átlátása és ismerete 

alapvető elvárás vele szemben, hisz a kivitelezés valamennyi fázisában kellő hatékonysággal 
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kell képviselnie a Megrendelő érdekeit. A fentiek miatt került előírásra az SZB (Építési 

beruházási szakértés) szakértői jogosultság, amely ajánlatkérő álláspontja szerint teljes 

mértékben releváns az M2. a) pontban előírt szakember vonatkozásában, ezért előírását 

ajánlatkérő indokoltnak tartja.  

Az általános beruházás-lebonyolítói feladatok mellett a projektvezető mérnökkel szemben 

fontos elvárás, hogy a beruházás jellegéhez igazodva megfelelő rálátással és tapasztalattal 

rendelkezzen árvízvédelmi beruházások lebonyolításával kapcsolatban. E tapasztalat meglétét 

szavatolja az SZVV-3.5. szakértői jogosultság (Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és 

tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés) vagy a megszerzéséhez 

szükséges végzettség és szakmai gyakorlat. 

 

5. kérelmi elem 

 
Ajánlatkérő a felhívás vitarendezéssel érintett pontját a fentiek tekintetében nem 

kívánja módosítani, tekintettel a következőkre. 

A tervfelülvizsgáló szakértő vízgazdálkodási beruházások területén szerzett tervezési 

tapasztalata kiterjedhet jelen beruházás tárgyától eltérő területre is (például szennyvíztisztító 

telepek automatizálási rendszereinek tervezése), melyre figyelemmel határozta meg 

ajánlatkérő követelményként az SZVV-3.5. (vagy azzal egyenértékű) jogosultság 

megszerzéséhez szükséges végzettség és tapasztalat meglétét is annak érdekében, hogy a 

tervfelülvizsgáló szakértő jelen projekt vonatkozásában ténylegesen szükséges tapasztalatának 

meglétéről meggyőződhessen.  

A teljesítés kapcsán a kivitelező vállalkozó által készített kiviteli tervekhez szükséges és 

elengedhetetlen részlettervek megfelelőségét ellenőrzi. Ennek kapcsán ajánlatkérő a 

közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást módosítja. 

6. kérelmi elem 
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Ajánlatkérő a felhívás vitarendezéssel érintett pontjának módosításáról 

gondoskodik. 

 7. kérelmi elem 
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Ajánlatkérő a szerződéstervezet vitarendezéssel érintett pontját a fentiek 

tekintetében nem kívánja módosítani, tekintettel a következőkre. 

Ajánlatkérő álláspontja, hogy a hivatkozott szerződéses rendelkezés nem sérti a Kbt. 135.§ (6) 

bekezdését, hanem annak teljesedésbe menését biztosítja a részletszabályozás. Figyelemmel a 

Ptk. rendelkezéseire, amely szerint egyrészt akkor merül fel a kötbérfizetési kötelezettség, ha 

az adott szerződésszegésért a szerződésszegő fél felelős, másrészt akkor mentesül az érintett, 

ha felelősségét kimenti, szükséges és elengedhetetlen az, hogy a szerződéses határidőben 

foglaltak szerint az Ajánlatkérő érdemben el tudja dönteni, hogy a nyertes ajánlattevő 

felelőssége fennáll-e vagy sem. E körben rögzítjük, hogy a feleket a hatályos jogszabályok 

alapján együttműködési kötelezettség terheli, amely okán Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, 

hogy valamennyi, a mentesülését kétségtelenül alátámasztó dokumentumot benyújtson 

(érdemi védekezés), illetve Ajánlatkérőt terheli e körben, hogy a jogszabályok és a tények 

körében értékelje a benyújtott érdemi védekezést. Fentiek okán nem állapítható meg az 

előzetes vitarendezési mellékletben foglalt jogszabálysértés. 

 

 

 

 
Ajánlatkérő a szerződéstervezet vitarendezéssel érintett pontját a fentiek 

tekintetében nem kívánja módosítani, tekintettel a következőkre. 

A vonatkozó jogszabályhely kötelezővé teszi az Ajánlatkérő által a bejelentések megtételét. A 

Feleknek jognyilatkozataikat a valóságnak megfelelően, jóhiszeműen és az adott helyzetben 
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elvárható gondossággal kell megtenniük. Azonban elképzelhető olyan helyzet is – figyelemmel 

arra, hogy esetlegesen a vonatkozó jogvitát valamely bírói szerv dönti el -, hogy ezen 

eljárásában, vagy egyébként a bejelentés megtételét követően merül fel olyan – korábban az 

ajánlatkérő által nem ismert – körülmény, mely okán nem az Ajánlatkérő álláspontja kerül 

elfogadásra. Amennyiben ezen új tényről, vagy körülményről nem lehetett tudomása a 

bejelentés megtételekor az Ajánlatkérőnek, akkor ezzel kapcsolatosan – jogi álláspontja és ez 

alapján tett intézkedési vonatkozásában – felróhatóság nem terheli, és olyan körülményért, 

amelyet nem tudott, vagy kellő körültekintéssel sem tudhatott, nem terhelheti felelősség. 

Fentiek okán nem állapítható meg sem konkrét jogszabályi rendelkezés, sem alapelv sérelme. 

Fentiek vonatkozásában jelezzük, hogy Kérelmező sem konkrét jogszabályhelyet, sem konkrét 

alapelvet nem jelölt meg, amelyet a fenti szerződéses rendelkezés sértene. 

 

 

Ajánlatkérő a szerződéstervezet vitarendezéssel érintett pontját a fentiek 
tekintetében nem kívánja módosítani, tekintettel a következőkre. 

A kivitelezésre vonatkozó jogszabály (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) az egyes, a 
kivitelezési munkákkal összefüggően tevékenykedő személyek feladat és hatáskörét szigorúan 

elkülöníti. Ennek alapján a műszaki ellenőr az építtető megbízásából és érdekében jár el. E 

szerződésnek tipikus eleme a bizalmi viszony, tehát a felek addig tudnak egymással 
együttműködni (Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő), amíg ez a viszony fennáll. Ajánlatkérő 

álláspontja, hogy ennek szigorú szabályozása szükséges, hogy a műszaki ellenőr kizárólag az 
építtető érdekében történő eljárása biztosítva legyen. Figyelemmel a fentiekre Nyertes 

Ajánlattevőnek az olyan helyzeteket is el kell kerülnie, amelyek a bizalom elvesztést 
szolgálhatják, azaz veszélyeztethetik s főkötelezettséget, a műszaki ellenőri feladatok fenti 

jogszabályhelynek megfelelő pártatlan ellátását. Fentiek vonatkozásában itt is jelezzük, hogy 

Kérelmező sem konkrét jogszabályhelyet, sem konkrét alapelvet nem jelölt meg, amelyet a 
fenti szerződéses rendelkezés sértene. 

 

8. kérelmi elem 
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Ajánlatkérő a vitarendezéssel érintett pontok módosításáról gondoskodik. 

  

9. kérelmi elem 
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Ajánlatkérő a felhívás vitarendezéssel pontját a fentiek tekintetében nem kívánja 

módosítani, tekintettel a következőkre. 

Az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában az M1. alkalmassági követelmény kapcsán ajánlatkérő a 

következőt szerepeltette: 

M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bek. a) pontja 

alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) 

teljesített, vízgazdálkodási és/vagy vízépítési tárgyú beruházás megvalósítása során nyújtott 

FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú, legjelentősebb szolgáltatásairól 

szóló igazolását vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolásnak 

vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a 

szolgáltatás tárgyát – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, az 

ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (befejezési határidő – legalább év, hónap és 

nap – megjelölésével), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására 

a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

Tekintettel arra, hogy a felhívásban nem került szövegszerűen rögzítésre a 

kormányrendelet időközben megváltozott pontja, a felhívás módosítása nem 

indokolt. Ugyanakkor ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat fentiek 

kapcsán módosítja. 

 

Budapest, 2016. augusztus 5. 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

Nemes Krisztina 

közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft. 
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VISSZAIGAZOLÁS1 

 

„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához 

szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-

1.3.1-15-2015-00001” 

Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. Ajánlattevő nevében 

eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy az összesen tizenkettő ( 12 ) 

számozott oldalból álló „válasz előzetes vitarendezési kérelemre” tárgyú üzenetét megkaptam, 

az abban foglaltakat tudomásul vettem.  

  

 

 

……………….., 2016. .......................  

 

 

 

…………………………. 

érdekelt gazdasági szereplő 

                                                 
1
 Elegendő ezen oldalt visszaküldeni! 


		2016-08-05T15:36:26+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




