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A közbeszerzési eljárás alapadatai 
 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: 
 
Vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, az „Árvízvédelmi védvonalak 
mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” 
megnevezésű projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátására 
 
Az eljárás típusa: 
 
A Kbt. második része szerint lefolytatásra kerülő, az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési 
eljárás 
 
 
Az ajánlatkérő: 
 
neve:   Országos Vízügyi Főigazgatóság 
címe:   1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 
telefonszáma:  +36 1 2254400-10315 
faxszáma:  +36 1 2142528 
e-mail címe:  varga.eniko@ovf.hu 
kapcsolattartó:  dr. Varga Enikő 
 
(a továbbiakban: ajánlatkérő) 
 
 
Az eljárás lefolytatásával megbízott: 
 
neve: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 
címe: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó 
levelezési cím: 1024 Budapest, Buday László u. 2. III. emelet 1. ajtó 
telefonszáma:  +36 12053512 
faxszáma:  +36 12053513 
e-mail címe:  sarosi.tamas@imperialkft.hu 
kapcsolattartó:  Sárosi Tamás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(lajstromszáma: 00278) 
 
(a továbbiakban: lebonyolító) 
 
 
Az eljárás azonosító száma: 
IT-909. 
2016/S 190-340105 (01/10/2016) 
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IV. KÖTET 
 

I. FEJEZET 
EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA 

 
 
Az egyösszegű ajánlati árat (amely egyebekben a szerződés elfogadott végösszegének tartalékkeret 
nélküli része) úgy kell tekinteni, hogy az a közbeszerzési dokumentációban meghatározott munkák 
elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a szerződéses 
kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkával kapcsolatban 
a tartalékkeret terhére rendel el változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 
20.1) az ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényre figyelemmel hozott - 
jóváhagyásával. 
 
Az egyösszegű ajánlati árnak (átalányár) a szerződéses feltételeket tartalmazó dokumentumok előírásai 
szerint tartalmaznia kell a munkák szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent 
figyelembe vevő teljes költségét. A Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára 
vonatkoznak. 
 
Az egyösszegű ajánlati árat az ajánlattevőnek a mellékelt táblázat szerinti bontásban kell megadnia, a 
megfelelő sorokban szerepeltetnie kell az összes olyan közvetlen és közvetett költséget, amely az adott 
tétel szerinti munka megvalósításához kapcsolódik, beleértve az építés költségeit, az anyagok, gépek, 
berendezések, tartalékberendezések, pótalkatrészek előállításának, beszerzésének, helyszínre 
szállításának, beüzemelésének és jótállásának összes közvetlen és közvetett költségét. 
 
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő követelményeiben (III. kötet) részletezettektől 
vállalkozói javaslatában nem térhet el. Ugyanakkor lehetősége van arra, hogy az Indikatív 
tervdokumentációtól (V. kötet) eltérjen, figyelemmel a Megrendelő követelményeiben 
meghatározottakra. Ennek megfelelően az olyan tevékenysége(ke)t, amelye(ke)t ajánlattevő vállalkozói 
javaslata alapján nem tudott valamely feltüntetett sorba rendelni, újabb tevékenységsorban 
szerepeltetheti. Továbbá, ha a vállalkozói javaslatában megajánlottak ezt lehetővé teszik, minden 
feltüntetett sort nem kell kitöltenie. 
 
Függetlenül bármilyen korlátozástól, amelyre esetleg utalhat az egyes tételek megszövegezése, a 
Vállalkozó ajánlata benyújtásával elismeri, hogy az általa megadott egyösszegű ajánlati ár a szerződés 
teljesítéséhez szükséges összes ellentételezést, anyag-, díj- és rezsiköltséget tartalmazza. A szerződés 
egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat a részletezésben szereplő valamennyi 
összegre szét kell osztani, míg az egyes szerződéses részekre vonatkozó költséget, jutalékot és egyéb 
díjat csak az adott részhez tartozó tételekre kell szétosztani. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár bontása táblázatban szereplő, a Megrendelő által az ajánlati felhívás II.2.14) 
pontjában meghatározott "Tartalékkeret" összeg felhasználására a szerződéses feltételek vonatkozó 
cikkelyeiben előírtak szerint kerülhet sor. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár bontása a szerződéskötést követően a Mérnök számára tájékozódási 
segédletet jelent a százalékos előrehaladás mértékének reális becslését illetően. 
 
A Mérnök a munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a munkák aktuális állapotának a 
végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával annak érdekében, hogy a Vállalkozó 
elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásához megfelelő alapot biztosítson.  
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AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ 
 
Vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, az „Árvízvédelmi védvonalak 
mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” megnevezésű 
projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátására 

 

Megnevezés Összeg Százalék (%) 

A) Tervezés 

1. 
Töltésfejlesztés a Hármas-Körös jobb parti töltés a 61+200-66+000 tkm 
szelvények között vízjogi létesítési engedélyes, kiviteli és megvalósulási 
tervek 

  

2. Szórt útburkolatok kiviteli és megvalósulási terv   

3. Soczózugi bekötőút rekonstrukciója kiviteli és megvalósulási tervek   

4. Zsófiamajori bekötőút korszerűsítése kiviteli és megvalósulási tervek   

7. 
Peresi gátőrtelep rekonstrukciós munkák építési engedélyes, kiviteli és 
megvalósulási tervek felülvizsgálata 

  

B) Kivitelezés 

8. 
Töltésfejlesztés a Hármas-Körös jobb parti töltés a 61+200-66+000 tkm 
szelvények között 

  

9. Altalaj erősítések   

10. Műtárgy átépítések   

11. Vízmércék és töltéstartozékok cseréje   

12. Szilárd útburkolatok, kitérők   

13. Szórt útburkolatok, rámpák   

14. Soczózugi bekötőút rekonstrukciója   

15. Zsófiamajori bekötőút korszerűsítése   

18 Peresi gátőrtelep rekonstrukciós munkák   

19. Elektromos vezeték, légkábel transzformátor ház áthelyezése   

C) Egyéb tervek, tanulmányok készítése 

20. 
Terület igénybevételi (kisajátítási) tervdokumentáció, művelésből való 
kivonási tervdokumentáció (földhivatali, erdészeti) az anyagnyerő helyekre  

 

21. Régészeti hatástanulmány, lőszer mentesítési hatástanulmány 
 

 

22. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), környezetvédelmi hatásvizsgálati 
dokumentáció (szükség szerint ha Hatóság előírja)  

 

23. Komplex bányaműveleti terv készítése 
 

 

24. Árvízvédekezési terv készítése 
 

 

25. 
Vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv és üzemeltetési szabályzat 
készítése  

 

MINDÖSSZESEN (A+B+C)  100 % 

TARTALÉKKERET AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR FELETT   
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Az ajánlatkérő tájékoztatására szolgáló információk: 
 

Megnevezés Összeg 

1. 
Kiviteli tervek, engedélyezési dokumentációk, egyéb tanulmányok 
elkészítése és engedélyeztetési feladatok elvégzése összesen 

 

 
 
Az Ajánlat aláírójának kézjegye ____________________________ 
 
Az összegeket ÁFA nélkül, HUF mértékegységben kell megadni. 
  



7 

IV. KÖTET 
 

II. FEJEZET 
TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGEK 

 
A jelen fejezet a teljes szerződésre vonatkozóan bemutatja az elvégzendő munkák főbb, jellemző 
becsült mennyiségeit a Megrendelő követelményei (III. kötet) és az Indikatív tervdokumentáció (V. kötet) 
alapján. A fejezetben részletezett munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául 
szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, valamint támogatják a Mérnök döntéseinek 
meghozatalát, és nem tekintendők az elvégzendő munkák tényleges mennyiségi kimutatásának. 
 
Az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezés módjára utaló mennyiségek, információk csupán indikatívak. A 
megvalósítás módját, az ahhoz szükséges minden erőforrást, mennyiséget az ajánlattevőknek kell 
felmérniük, így az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 
meghatározása az ajánlattevők feladata és kockázata. 
 
Sem az ajánlattétel, sem a későbbiek folyamán a kivitelezés alatt az ajánlattevő, illetve a nyertes 
Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre 
vagy tévedésre. A kivitelezés módjára vonatkozó utalások, előírások nem kötelező érvényűek, azok 
alkalmazhatatlansága esetén ajánlattevő követelésre nem jogosult. 
 
Ajánlatkérő a jelen fejezet tartalmát képező „Tájékoztató mennyiségek” megnevezésű dokumentumot 
jelszó nélkül olvasható, szerkeszthető, *.docx formátumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. 


