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módosítás 4 - A „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek
rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15- 2015-00002 azonosítószámú
projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok
ellátása, és kiviteli tervek elkészítése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/14
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.01.19.
Iktatószám: 1107/2018
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254402
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ovf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ovf.hu/

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési
főműveinek rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok ellátása, és kiviteli tervek elkészítése a
191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal.
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek
rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok ellátása és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009
(IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

718 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

18970 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

18731 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

17670 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
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Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Kivitelezési feladatok: 
I. SZEGHALMI FŐCSATORNA 
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrás: 22 994 m3 
2. Kotrásból kikerülő iszap elszállítása: 0+600 szelvény felett keletkező mennyiségek 
3. Hidak (3 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása 
4. Gépészeti rekonstrukció, ezen belül: 
3.1 KERNYE I.-es szivattyútelep, fűthető gépészpihenő kialakítása, tolózárak javítása és 
elektrifikálása, végcsappantyúk mozgatásának korszerűsítése 
3.2 KERNYE II.-es szivattyútelep, szivattyútelep nagyjavítása, ideiglenes mederelzárással 
3.3 A 0+168 és 0+185 szelvények között 1 db gépi gereb kialakítása (8,2 m3/sec kapacitású 
vízépítési műtárgy) 
II. SZEGHALMI MEGCSAPOLÓ CSATORNA 
1. Gyökérzónás kotrás: 5 595 m3 
2. 3 db zsilip gépészeti rekonstrukciója, burkolatjavítások, burkolatlezárások 
III. SZEGHALMI GYŰJTŐCSATORNA 
1. A 0+000 és 8+629 szelvények között és a 12+482 szelvény felett gyökérzónás kotrás: 21 571 m3 
2. A 6+336-ban lévő tiltós áteresz elbontása 
3. A 0+194 szelvényben a torkolati zsilip rekonstrukciója, al- és felvízi terméskő burkolat 
javítása 
4. A 12+608 szelvényben a torkolati zsilip elzáró táblájának korrózióvédelme 
5. Hidak (2 db) alatti csatornaszakaszok és átereszek (4 db) tisztítása (támfal-megtámasztás) 
IV. SZEGHALMI ÖVCSATORNA 
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrása a 7+500-13+488 szelvények között, 
iszap elhelyezéshez biológiai támfal építése 
2. 3 db zsilip gépészeti rekonstrukciója, burkolatjavítások, burkolat-átépítések, 
burkolatlezárások 
3. Hidak (9 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása 
4. 2 db áteresz tisztítása és 1 db tiltós áteresz mozgató berendezésének felújítása 
V. ÓBERETTYÓ CSATORNA 
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrása a 0+000-6+000 szelvények között, 
iszap elhelyezéshez biológiai támfal építése 
2. 1 db tiltónál (14+389 szelvény) a tábla cseréje, vízmércék javítása, útszéljelzők pótlása, 
terméskő burkolat javítása 
3. 1 db zsilip (10+257 szelvény) gépészeti rekonstrukciója (tábla teljes gépészeti rekonstrukciója, 
burkolatok átépítése, útszéljelzők cseréje) 
4. 2 db áteresz tisztítása 
5. Macskási szivattyútelep - elektromos szekrény cseréje 
6. Hidak (4 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása 
Tervezési feladatok:
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1. Kivitelezési dokumentáció 
2. Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás 
Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási terv,
organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve,
művelési ágból való kivonás engedélyezése, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv
stb.) 
Gaz- és nádkaszálás: 377 490 m2, Bozót- és cserjeirtás: 176 705 m2 
Csatornakotrás bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól gépi erővel. Szelvényméret 1.1 -
6.0 m2 között, kitermelt föld szárító depóniába rakásával: 235 537 m3
Helyesen:
Kivitelezési feladatok: 
I. SZEGHALMI FŐCSATORNA 
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrás (26 214 m3) 
2. Kotrásból kikerülő iszap elszállítása: 0+600 szelvény felett keletkező mennyiségek (22 994 
m3) 
3. Hidak (3 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása 
4. Gépészeti rekonstrukció, ezen belül: 
3.1 KERNYE I.-es szivattyútelep, fűthető gépészpihenő kialakítása, tolózárak javítása és 
elektrifikálása, végcsappantyúk mozgatásának korszerűsítése 
3.2 KERNYE II.-es szivattyútelep, szivattyútelep nagyjavítása, ideiglenes mederelzárással 
3.3 A 0+168 és 0+185 szelvények között 1 db gépi gereb kialakítása (8,2 m3/sec kapacitású 
vízépítési műtárgy) 
II. SZEGHALMI MEGCSAPOLÓ CSATORNA 
1. Gyökérzónás kotrás: 5 595 m3 
2. 3 db zsilip gépészeti rekonstrukciója, burkolatjavítások, burkolatlezárások 
III. SZEGHALMI GYŰJTŐCSATORNA 
1. A 0+000 és 15+023 szelvények között tervezett engedélyes szintre történő kotrás (21 571 m3) 
2. A 6+336-ban lévő tiltós áteresz elbontása 
3. A 0+194 szelvényben a torkolati zsilip rekonstrukciója, al- és felvízi terméskő burkolat 
javítása 
4. A 12+608 szelvényben a torkolati zsilip elzáró táblájának korrózióvédelme 
5. Hidak (2 db) alatti csatornaszakaszok és átereszek (4 db) tisztítása (támfal-megtámasztás) 
IV. SZEGHALMI ÖVCSATORNA 
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrása a 7+500-13+488 szelvények között, 
iszap elhelyezéshez biológiai támfal építése (14 970 m3) 
2. 3 db zsilip gépészeti rekonstrukciója, burkolatjavítások, burkolat-átépítések, 
burkolatlezárások 
3. Hidak (9 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása 
4. 2 db áteresz tisztítása és 1 db tiltós áteresz mozgató berendezésének felújítása 
V. ÓBERETTYÓ CSATORNA 
1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrása a 0+000-6+000 szelvények között (16 
250 m3), iszap elhelyezéshez biológiai támfal építése 
2. 1 db tiltónál (14+389 szelvény) a tábla cseréje, vízmércék javítása, útszéljelzők pótlása, 
terméskő burkolat javítása 
3. 1 db zsilip (10+257 szelvény) gépészeti rekonstrukciója (tábla teljes gépészeti rekonstrukciója,
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burkolatok átépítése, útszéljelzők cseréje) 
4. 2 db áteresz tisztítása 
5. Macskási szivattyútelep - elektromos szekrény cseréje 
6. Hidak (4 db) alatti csatornaszakaszok tisztítása 
Tervezési feladatok: 
1. Kivitelezési dokumentáció 
2. Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás 
Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási terv,
organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve,
művelési ágból való kivonás engedélyezése, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv
stb.) 
Gaz- és nádkaszálás: 377 490 m2, Bozót- és cserjeirtás: 176 705 m2 
Csatornakotrás bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól gépi erővel. Szelvényméret 1.1 -
6.0 m2 között, kitermelt föld szárító depóniába rakásával: 61 606 m3, valamint 22 994 m3
elszállítandó mennyiség, azaz összesen: 84 600 m3
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: 2018/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/01/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:
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IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: 2018/01/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/01/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/01/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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