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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) ajánlatkérő által a 2017/S 

077-148209 iktatószámon közzétett hirdetménnyel megindított, „A „Mosoni-Duna torkolati 

szakaszának vízszint rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC 

Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.” elnevezésű közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódóan Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja. 

 

1. Az Ajánlati dokumentáció részeként átadott 35800/7947-31/2016 iktatószámú Vízjogi 

létesítési engedély módosítása szerint a vízjogi engedély 4. pontjában foglaltak szerint javítva: 

 „4.   A kiviteli tervek a MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. (1012 Budapest, Várfok u. 14.) Tsz.: 

08.12-1336 tervszámú vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációja alapján 

készíthető el és a jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelően épülhet meg a 

vizilétesítmény.” 

 
Az Ajánlati Dokumentáció és Felhívás előírásai szerint tárgyi közbeszerzési eljárás FIDIC 

sárga könyv szerinti eljárás, így a (kivitelezési) feladat része a kiviteli tervek elkészítése. 

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy jól értelmezzük, hogy a Megrendelői követelmények 

betartása mellett, azokat kielégítő – de a Mélyépterv Komplex Zrt. által tervezett műszaki 

megoldástól eltérő műtárgy / műtárgyrész tervezése is lehetséges (tekintve és betartva a FIDIC 

Sárga könyv előírásait) és az ennek megfelelően megtervezett műtárgy kivitelezhető, szükség 

esetén az engedély (Ajánlatadói érdekkörben történő) módosítása mellett. 

 

Válasz: 

A vízjogi létesítési engedély idézett szakasza a „vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció”-t 

rendeli a megavalósításhoz, mint betartandó műszaki tartalom. Az ajánlati tervdokumentáció (5. kötet) 

a vízjogi létesítési engedélynél részletesebb információkat tartalmaz, így a vízjogi létesítési 

engedélyben meghatározott paraméterek alátámasztó számítások alapján megváltoztathatóak, ha a 

módosítások az Ajánlatkérő számára elfogadhatóak. Amennyiben az elfogadott módosítások a vízjogi 

létesítési engedély módosítását vonják maguk után, úgy az (Ajánlatadói érdekkörben történő) engedély 

módosítás megszerzése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. 

 

2. A 2017. július 6.-án megküldött kiegészítő tájékoztatás 83. kérdésére adott válasz alapján, az 

ajánlati dokumentáció részeként átadott tervek nyertes Ajánlattevő rendelkezésére lesznek 

bocsátva szerkeszthető formában (dwg)is.  

 

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy fentiek szerint jól értelmezzük, miszerint a kiadott tervek 

Ajánlatkérő tulajdonában vannak, azaz a tervező szerzői jogáról lemondott Ajánlatkérő 

részére, azokat nyertes Ajánlattevő korlátlanul felhasználhatja és továbbtervezheti. 

 

Válasz: 

Megerősítjük. 

 

3. Kérjük megadni a halátjáró elvárt működési tartományát, az al- és felvízszintek összetartozó 

értékeivel (pl. DVmax-LKV) 

 
Válasz: 

A hallépcső elvárt működési tartományának szélső esetét az Ajánlati dokumentációban szereplő max. 

duzzasztási vízszint és a Dunai LKV határozza meg. 

 
4. A műszaki dokumentáció részeként kiadott MD-AK-V-80-84 rajzszámú terveken ábrázolt 

meder fenékszintje helytelenül lett felvéve, hiszen az nem a valódi fenékszint, hanem az a laza 

iszapréteg felső szintjével azonos, ami az évek során meder fenekére lerakódott. A kikötőhöz 

tartozó kőszórást erre a laza iszaprétegre nem célszerű kivitelezni. 
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Kérjük megadni a valódi meder fenékszintjének mBf-i értékét. 

 
Válasz: 

A kiviteli tervezést megelőző részletes geodéziai felmérések elvégzése, és az alapján a kiviteli tervek 

elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata. 

 
5. Kérjük megadni a kőszórás típusát mind a felvízi, mind az alvízi részen, továbbá kérjük 

megadni, hogy a rézsűket milyen szintig kell a kőszórással védeni. 

 
Válasz: 

A kiviteli tervek elkészítése, így a kőszórás minőségének kiválasztása (egyeztetéssel), megtervezése a 

nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.  

 
6. Kérjük tisztázó válaszukat, hogy jól értelmezzük-e, miszerint a betétgerenda tárolót a balparti 

hídlejárónál szükséges elhelyezni? 

 
Válasz: 

A tárolók pontos paramétereit a Kiviteli tervek készítése során kell megtervezni. A betétgerenda 

tárolók az MD-AK-V-12 részletrajzon a műtárgytól északi irányban a töltés műtárgyra fordulásánál 

kerültek feltüntetésre. 

 
7. Tekintettel a jelenlegi hajózási irányítástechnikai fejlettségére, kérjük tisztázó válaszukat, 

miszerint feltétlenül szükséges-e megtartani a kiadott tervdokumentáció MD-AK-V-60-62 

rajzszámú tervein ábrázolt üzemviteli épület homlokzatának a tervek szerinti kiugró 

épületkialakítást, vagy ez a kialakítás elhagyható és a mai fejlettségi szintnek megfelelően 

áttervezhető? 

 
Válasz: 

Az üzemviteli épület építési engedéllyel rendelkezik, a kiviteli tervek készítésekor az engedélyes tervben 

szereplő kialakításhoz igazodni kell. Amennyiben ajánlattevő az engedélyben meghatározottakhoz 

képest módosításokat eszközöl, és a módosítások az Ajánlatkérő számára elfogadhatóak, úgy az 

(Ajánlatadói érdekkörben történő) engedély módosítás megszerzése nyertes Ajánlattevő feladatát 

képezi. 

 
8. A csónakátemelő rámpa kialakítása a funkcióhoz mérten nagyon meredek, 1:5-ös hajlású. 

Javasoljuk egy a funkcióhoz jobban illeszkedő meredekséget kialakítani, pl. 1:8-ast. 

 
Válasz: 

A csónakátemelő kiviteli szintű kidolgozása a nyertes Ajánlattevő feladata. A részlettervezés során 

figyelemmel kell lenni az ingatlanviszonyokra. 

 
9. Kérjük tisztázó válaszukat, miszerint a kivitelezési munkák során a terület megközelítése 

lehetséges-e a Győr-Gönyű Kikötő Zrt területén (MD-AK-V-12 rajszámú terven ábrázolt 

0691/4 számú útfelületről) keresztül, ugyanis a MD-AK-V-12 rajszámú tervről leolvasható 

0693/8 helyrajzi szám mellett húzódó út lakott területen keresztül halad át, továbbá 

alkalmatlan állapotban van nagy méretű gépjárművekkel történő közlekedésre. 

 

Válasz: 

A terület megközelítése a 0694/3. sz. ingatlanon húzódó úton keresztül szükséges. 
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10. Kérjük megerősítő válaszukat, hogy a létesítendő, műtárgyon átvezetendő út üzemi út lesz, 

azaz csak a műtárgy üzemelésével és fenntartásával kapcsolatos forgalom halad majd át az 

úton és a kezelőhídon.  

 
Válasz: 

Igen, üzemi út lesz. 

 
11. A kiadott engedélyek között nem szerepel a hajózási hatóság hozzájárulása és engedélye. 

Kérjük megküldeni a hiányzó engedélyt. 

 
Válasz: 

A Nemzeti közlekedési Hatóság Hajózási Főosztálya által kiadott szakhatósági állásfoglalás 

(UVH/HF/NS/A/8777/1/2016 sz.) feltételeket tartalmazó részét a vízjogi létesítési engedély 

(35800/7947-25/2016.ált)-ben megtalálja Ajánlattevő. Minden – a megvalósításhoz szükséges – 

további engedély beszerzése, meghosszabbítása a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.   

 

12. Az ajánlati tervben szerepel a kishajózsilip funkció. Az ajánlati terv műszaki leírásában 

indokolják, hogy a kisebb hajók zsilipelését ezzel elő lehet segíteni. Számításaink szerint a 

hajózsilip töltési ideje a kis hajózsilip funkció nélkül is kb. 7,1 perces töltési időt eredményez, 

így az elvárt 30-35 perces zsilipelési ciklusidő biztosan tartható. Ezen megfontolások alapján 

kiíró el tud-e tekinteni a kishajózsilip funkciótól, hiszen a megkívánt zsilipelési idő e nélkül is 

biztosított lesz? 

 
Válasz: 

Az alternatív tervben az eltérő műszaki megoldások műszaki egyenértékűségét számításokkal igazolni 

kell. A módosításoknak az Ajánlatkérő számára elfogadhatóaknak kell lenni. A változtatásokkal járó 

mindennemű engedélyezési eljárások lebonyolítása, és ahhoz kapcsolódó tervek elkészítése a nyertes 

Ajánlattevő feladata.  

 
13. A kiírás un. FIDIC sárga könyv szerint készült, így a Vállalkozónak a műszaki megoldások 

tekintetében több szabadsága van. Ennek szellemében Vállalkozó által készítendő alternatív 

tervben lévő megoldások eltér(het)nek a vízjogi engedélyben, a megrendelői 

követelményekben és az ajánlati tervben leírtaktól. Amennyiben ezeket a változtatásokat a 

terv műszakilag megindokolja, szükség esetén számításokkal is alátámasztja, akkor ezeket az 

eltéréseket a Kiíró el tudja-e fogadni, és ezen változtatások nem jelentik a Vállalkozó azonnali 

kizárását? Az ajánlati terv több helyen is írja, hogy a műszaki megoldásokat majd a kiviteli 

terv fogja véglegesen tartalmazni, melyet Vállalkozó készít el. 

 
Válasz: 

Az építendő műtárgynak az alábbi követelményeknek, alapfunkcióknak kell megfelelniük: 

 

 Duna vízszintcsökkenéséből adódó Mosoni-Duna torkolati szakaszán észlelt felszíni és 

felszín alatti vízszint csökkenés kompenzálása, megtámasztó hatás visszaállítása a 

referencia időszaknak megfelelően. 

 Rábán, Lajtán, Mosoni-Dunán érkező árhullámok biztonságos levezetése, a Dunán 

érkező árhullámok kizárása. 

 A műtárgy feletti folyószakaszokról érkező hordalék levezetése. 

 A jobb-, és balparti árvízvédelmi töltés a mértékadó árvízszintekre történő kiépítése a 

74/2014 Kormányrendelet szerint. 

 

 A hosszirányú átjárhatóság biztosítására szükséges az ökológiai folyosó kiépítése. 

 A vízi turisták számára a csónakok kézi átemelésének lehetőségének biztosítása. 

 Az üzemelési, fenntartási munkák elvégzését biztosítandó üzemi híd építése. 
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 A műtárgy tervezése során figyelembe veendő főbb paraméterek: 

 

 2*12 m nyílásszélességű kétoldali mértékadó vízterhelést is felvenni képes, 106,00 

mB.f., küszöbmagasságú vízszintszabályozó zsilip. 

 12*90 m hasznos méretű. A hajózsilip küszöbszintje: 105,00 mB.f., fenékszintje 103,80 

mB.f. 

 Hosszirányú átjárhatóságot biztosító 60 cm résszélességű ökológiai folyosó. 

 Mértékadó árvízszintre kiépített elsőrendű védvonalak 

 Csónakkiemelő rámpák, sólyák 

 Teljeskörű gépészeti, villamossági, irányítástechnikai, monitoring rendszer. 

 

Az alternatív tervben a fenti paramétereknek meg kell felelni, az eltérő műszaki megoldások műszaki 

egyenértékűségét számításokkal igazolni kell, és ennek az Ajánlatkérő számára elfogadhatónak kell 

lenni. A változtatásokkal járó mindennemű engedélyezési eljárások lebonyolítása, és ahhoz 

kapcsolódó tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. 

 

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 22. 

 

  

 
…………………………………………………………. 

Somlyódy Balázs főigazgató megbízásából 

dr. Benkó Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 


