
Tisztelt Érdektődő Gazdasági Szeľeplők!

Az Első Mag1rarKozbeszerzési TanácsadőZn., (székhely 1051 Budapest, FIercegprímás utca 9.

III/2.) az oszágos Vízügyi Főigazgatóság (székhely 1012 Budapest, ]Vĺárvány u. 1'/d, a

továbbiakban: ,,Ljźn|atkéľő'') képviseletében e\árva, azEurőpai Unió Hivatalos Lapjában 20L5.

július 3. napján, 2015/s 126-230625 n1,ivántanási sámon megjelent a1án|ati felhívással (a

továbbiakban: ,,ajźn|ati felhívás'') megindítom ,,VáIlalkozási szerződés térinfotmatikai

felméréseĘ feldoĘozások beszezésérc' úryy" közbeszeruési eljárasb an (a továbbiakban:

,,közbeszeruési e|játás") érkezett \<legészitő Ąékoztatas iránti kérelmekre a közbeszerzésekrćjl

szőIo 20ĺ1. évi CWII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt |') 45.$ (5) bekezdése alapján az alabbi

|ĺegészitő tĄékonatast ny(ýýa:

1. Kétdés:
,,Vehemek cégek részt az ajánlattevesben, meĘk nem lvfagyarorszagon és nem EU tagallamban
vannak letelepedve, hanem Svajcban?"

t. Yá,laszz
Igen.
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2. Kéĺdés:
,,Muszaly minden dokumentumot Íragyarra lefordítani, a szalĺemberek cégzettség& igazo\o
dokumentumokat is?"

2. Yálaszz
Az ajánlaú felhívás IV. 3. 6) ponqänak rendelkezése szerint az Ąän|atot (annak minden rész& és
mellékletét) ma1\7ar nyelven kell benyujtani, a fordítás kapcsán azaján|ati felhívás M.3) További
információk 14. pontjában az alábbi került e|őlrásn: ,,Az aján|arkérő a nem magyar nyelven
benyujtott dokumentumok ajánlanevő äkaltfelelős fordftásfu is köteles elfogadni.''

3. Kéľdés:

''Megkérjulĺ ktildje el a felmére ndő f olyőszal<asz/ mlĺ]<aterület digitális peńméterét / po|igoĄait:'

3. Yáiasz:
A úryy eljáras keretében felmérendő folyószalĺaszlmunkaterĹilet pontosítását a nyeftes
ajánLattevő|<ent szerződő fé| a szerződéskötéskor ESRI shape formátumban megkapja.
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4. Kéĺdés:
,,Fejezet 2.2.6, mtlszaki dol$me ntaciő: lęre sztszelvéryrek készítése:
A keresztszelvények a Lidar adatok a|apján automatililsan történjenelđ''

4. Yáůasz:
Aáĺgýe|járás ajänlatifelhívásában és műszaki dolĺumentáciojäbanszereplő feladatokpontosítását
kĹilön dolomentumban (VIZGEo-Belvizi csatomak-Pontositasok_v2.doc) rendelke#sre
bocsátja Iłján|atl<erő.

A Műszaki Dokumentácií z.z.0 pontja énelmében, keresztszelvénpnként minimum 7 jellemzó
pontot kell megadni. Ebből a két szélső pont a partélelĺen kívül, azokól kb. 3 m ľávolságra legpn
a terep szntjén. Enelemsze rően a maradék miniÍr 5 pontból 2 pont a Paftélr, 1 pont a csatoma
legmébrebb pontja, a maradék két pont pedig a paftél és a méĘont közöĺ oldalanként legalább
egy-ew mederpont. Amennyiben a csatoma-meder morfológiája több je|Iemző idomot tatalmaz,
azo|<at további mede1pontoklĺal kell megadni.
Egy kereszts ze|vény mlnimum sémĄa akövet|<ező:
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L. pont - bal parti terePpont' a balpani parcékő| legalább 3-m-el kijjebb;
2. pont _ bal oldali paftéI;
3. pont - medelpont a bal oldali mederten;
4. pont - csatorna legméĘbb pontja;
5. pont - mederpont a jobb oldali mederten;
6. pont - jobb oldali pané|;
7. pont _ jobb pani tereppont' a jobb oldali partéltől legalább 3-m-el kijjebb.

Fenti pontokat a nyertes ajänlaĺtevőként szerződő fél. az osztÁ|yozott pontfelhó földfelszíni
pontjaiból e|aäIlthagaautomatihrsan,vagy manuális ve|łonzÄ|ással, de az autoÍnatil$s megoldás
megbizhaósága és pontossága nem lehet rosszabb a manuális vekoriálásnál. Tekintenel arra, hogy
a nem szűrt pontfelhő megkövetelt sűrűsége legalább 5 pont/m2, aminek feldolgoáa Teljes
Hullámforma Analízissel órcénĘ illewe mivel azadatfe|vételezést o|7,anidőszakban lĺell elvégezĺí,
hogyanövényzetzavarő hatása minimális legyen, azosĄä|yozott fölďelszíni LIDARpcntokeMrt
sűrrisége legalább 4.5 pont/m2, ami az esetek többségében elegendő a kb. 100 méterenkénti
keresztszelvények LIDAR adatolĺból rcnénő kiértékeléséhez. Ahol a csatoma fent megadott
jellemző pontjai nem vekoriálhatók eýrtelműen az osnä|yozott ponďelhőből, on kiegészítő
terepi geodéziai méréseklĺel kell ezelĺet pótolni.
Felhívjuk a gazdaságí szereplők figyelĺnét, hogy a keresztsze|vények kiénékelésének
dolĺrmentá|ásära le kell adni minden keresztsze|vényhez azt a LAS kivágatot, amiből az adott
keresztszelvény ki len értékelve a Műszaki Dolumenľáció 2.2.8 pontjában foglaltaknak
megfelelően.

5. Kéľdés:
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,,F ejezet 2.2.7, míiszaki dokume ntáció : 3 D c s ato ma- mode ll előá||itasa
A 3D mode|lelőá|lltásaa Lidar adatokalapján történnek MiĘn forrnában kell ezeket átadni? Mint
ponthalmaz LAS-File? Yagy egy raszter modellt kémek 1m-es vagy0.5 m-es távolsággal?''

5. Yálasz:
Az aján|ati felhívás és a műszaki dokumentäcío a be|v'ĺzi csatomák eseÉben a csatomák 3D
felmérését, úrképezését és 3D modelljének e|őál|itásäthatározzameg LIDARés képiadatoĘ illetve
terepi geodéziai mérések alapján.
A műszaki dokumentáciő z.z.ĺ és 2.2.8 pontja énelmében' a 100 méterenként elkészített
keresztszelvényekből (3D shape) és a keresztező objel<umok és műtárgyak terepi geodéziai
felĺnéréséből (ld. műszaki dokumentáció 2.2.3 pont1a), el kell készíteni a csatomák 3D vekor
modelljét, amit dwg formátumban kell leadni. Ennek a 3D vekor modellnek a anaknát,
szer|<ezetét és topológiá1fu egyénelműen definiálja a kere sztszelvények és míitáryyak tartalma.
A műszaki dokumentáciő z.z.l és 2.2.4 pontja értelĺnében a LIDAR adato|ąt Teljes Hullámforma
Analízissel feldolgozon, EoV georeferenciáh, osztä|yozon (földfe|sziĺ, nóvényzet, épületeĘ zaj)
LAS forrnítumban kell leadni.

6. Kéľdés:
,, Az egyéĺtelĺnűs é g biztos ítás a é rde kébe n me gké re m, pontos íts álc
Vekoros állomány
AtÁĺgya|<at ezen projek lĺeretén belül manuálisan kell vekorizálni? FŁ igen, melyik illewe milyen
és mekkora áĺgs,a|<at kell vekorizäln]? Ez na8yon fontos információ, mivel ennek a manuális
munkának a nagysága anól függ, hogy kell-e täĺgsal'at manuálisan vekoriálni és ha igen, akkor
meĘket. Fontos' hogy minden Ąánlranevő ugyanazt a leadandó termék mrnóséget fegye
szämításba, meĘt az a1än|atkérő e|vár. Van ennek Pontos megfogalmazásához egy katalógus?''

6. Yá|asz:
A feladat végrehajtása solán a keresztszelvényelĺet, a vhugý létesítménpket és a keresztező
objekumokat kell vekoriálni. A kiíras során techn o\őgifunem határozunk meg, de a vekor adatok
minósége nem lehet rosszabb a manuális ve|łoizá|x minőségénél.

7. Kérdés:
,,MftÁĺgyak jeg-péke:
mekkora nagyságű objekumokat és míiúryyakat klell meghatÁrozni? (részben vgYanaz a kérdés,
mlntaz elóbbi)''

7. Yálasz:
A feladat végrehajtása során a keresztszelvényeket, a vhĺgý létesítménpket és a keresztező
objekumokat kell vekorizálni. A kiírás solán technológiát nem határozunk meg, de a vekor adatok
minősége nem lehet rosszabb a mantrális ve|łonzá|ás minőségénél.

8. Kéĺdés:
,,Kérem, hogy az adatfelvételezés rcrvezéséhez és az än1ánlat elkészftéséhez sziilséges érintett
folyószakaszokhatÁrĺonalait szíveskedjen a rendelkezéstinlĺre bocsátani.
(Műszaki dokumentáciő - 2. oldal.)''

8. Válasz:
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Azajánlatösszeállíľásához elegendő afo|yo|<raés a belvízcsatomákra Vonatkozó hosszak megadása,
ezen informáciők a|ap1án az a1ánlatok elkészíthetŕjek Ąánlatkérő az összes terület határvonalát a

szerződéskiitéskor a nyertes ajánlanevóként szerződős fél rendelkezésére bocsátja.

9. Kérdés:
,,1' / Míiszalrĺ dolumentá cio - 2.1'.1' - es és 2.2. 1 - es f ejezetek
Ezek a Íejezrtek azt monď1áh hogľ ,,. . .äZ adatfelvételezes idej& úgy kell megválasztani, hogy a

nővényzet zavarő hatása minimális legyen. . . ''.
Ertelmezésünkszerint ezaztje\enti,hogyazadatfe|vérc|ezést ta|anidőszakbankellelkészíteni,
ami ktilönösen a lidar adatok minőségét nagyménélĺben befo |japozítiv irányban.
HeĘs-e ez az éĺÍe|mezés?"

9. Yálasz:
Igen heĘs. A felrnérés pontjainak a terepszintet kell Íeprezentá|ni, ezén a felmérést csak a

vegetációs időszakon kíviil lehet e|végezru.

L0.Kéľdés:
,,2 / Míiszakj dokume ntá ciő - 2.1.1'- es é s 2.2. 1 - es f ejezetek
Az adaúe|véte|ezés tervezéséhez és az árkepzéshez egyéneknłien szülség van az adatoklĺal
lefedendő összes terület határvonaIän'.
ré'jĺitĺ hogy ezeket ahaaďl|e-okat biztoshsákaz ajánlatunk megfelelő e|ő|<eszkéséhez.

l0.Yálaszz
Az ď1ánlat összeáIkasához elegend ő a f o|yolł;a és a belvízcsatomákra vonatkozó hosszak me gadása,
ezen iĺlÍomiaciők a|apján az ď'1än|atok elkészkhetőek Ajánlatke rő az osszes terület hatäĺĺona|ät a
szerződéskötéskor a nyertes Ąän|aĺtevő|<é.nt szerződős fél rendelkezésére bocsátja.

11. Kéľdés:
,,3/ Míiszakidokumentáciő - 2.t.z-es és 2.2.2-es fejezetek
Ezek a fejezetek azt monď1áĘ hogy a terepi referenciaméréseket az e|kész.Jk képek alapján kell
kijelölni.
Ez a munkaÍázis e|végezhető - e párhvzamosan az adatfelvételezéssel, meglévő képanyagból
(Goo gle) kijelölt illesztópontmérésse l?
(Ez gyolsitaná a mun]<át' nem kellene megvámi a felvéte|ezést az illesztőpontok mérésével)

11.Yálasz:
Nem, a kőzbeszerzési e\áns eredményeként megkötott szerz.ődés teljesítése során a nyertes

Ąán|attev ő ákal l<e s ziten f e lvé te le ket s zi.iks é ge s f e lhas ználni.

12.Kéľdés:
,,4 / Mííszaki dokume ntá ciő _ z.z.3 -e s f e j ezet:
Konlĺľétan -ily.n objekumokról és műtárgyalĺról van szó ebben a fejezetben, ameĘket adon
esetben |<legészitő terepi méréssel kell pótolni?
K ap hatnánk- e e gy o b j e kumlis tát e ze krő l a mĺááĺęr7akró l}''

72.Yá,lasz
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A fe lĺnérés a|ap)ána felmén adatok alap ján egyene|műen azonosíthatóak a műtárgyak A műtárgyak
feldolgozás át a mén adatokból kiindulva kell elkészíteni.

13.Kéľdés:
,,5 / }i/rűszďr<l dokumentá ciő - 2.2.o-os fejezet
Éne|mezésünk szerint a keresztszelvényeket sztereofotogÍžlÍnmetńai technológiával kelV lehet
elkészíteni.
HeĘs-e ez az éneknezés?"

t3.Yá|asz:
Nem, ezeket a felĺnérés adatai a|apján kell leválogatni és meghatározni.

L4.Kéľdés:
,,1'. Az ajänLattärysakérľ- megjelölt felmérendŕí területeket (kĹilönös tekintemel a belvízcsatomákra)
egza|ł módon lehaúroló Beometriai adatokat digitális formában hozzáférhetővé rcszi-e az
ajánlatkérő? Ennek hiáýban a felmrés műszaki teruezését nem lehet pontosan e|végezni, igy az
ajánlati ár meghatározÁsa sem lehe6 é ges.''

t4. Yálasz:
A megadon folyó hosszak és a belvízcsatomákra Vonatkozó hosszak a|apjän az Ąán|at pontos
lehatárolás nélktil is megtehető. Afe|adatelvégzéséhez,aszerződés teljesítéséhez sztilséges pontos
lehatárolást a nyertes Ąán|awevőként fél a szerződéskötéskor kapja meg.

L5.Kéľdés:
,,2. Az Ąän|anérch felhívás ''Alkalmasság minimumkövetelményei'' M]' pontjában meghatározott
referencia igazolásän 4ĺjän|atkérő elfogad-e saját teljesítésben végzeĺt referenciát, illewe oĘn
referenciát, ami európai uniós támogatásból valósult meg, amiben az Ąán|attevő az európai uniós
páýáat kedvezményezett1ekén végezte el a tevékenységet? Fĺa igen, -ily.' módon
do kume ntumot ké r az Ąán|atkér ő az all<a|mas s ág igazo|ás ára ?''

15. YáIaszz
Ąánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illewe szakmai alkalmasság, Az alkalmasság
megítéléséhez szi.ilséges adatok és a megkövetelt igazolási mód pontjában megadta, hogy -il).'
igazo|ásol<at kell milpn taralornÍnal benyujtani, köztük azt is, hogy a korábbi szolgáltatások
(referencia) tekintetében a szeződést kötő m;ísik fél nevét, és címét is sztilséges megadni.

L6.Kéĺdés:
,,3. Kérjük tjsztazni az ď1án|anételi dokumentációban a|álhatő meghatározÁst: ''A LIDAR és képi
adatfelvételezésekidejét ugykeil megválasztani, hogya növénsJzetzavarő hatása minimális legyen".
Tekintettel a szerződés teljesítésére rendelkezés re áI1'ő rövid idćjre, kéiük konlľétan meghatározni
a felmérésre alkalmasnak tanoÚ időszakot.''

16. Yá|asz:
Ąán|at|<erő azĄän|atifelhívásban és a műszaki dolĺumentációban megadta aszerződés teljesítésére
vonatkozó követelményeit, a nyenes ajánlanevćjként szerződő félnek ennek megfelelően kell
teljesítenie, ehhez képest N1än|atkérő nem kíván további elvárást megfogalmazni, az alkalmas
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idószak megfelelćí megválasztása a nyenes ajánlanevőként szerződő fél feladata. Lásd 9. kérdés és
vá|asz.

17.Kéľdés:
,'4. Kérjük tisztázni az aján|aĺtételi dokumentációban talál,hatő meghatározÁst: "a v'zá|lások is a
lehető legkisebbek leg1enek''. Tekintemel a szerződés teljesítésére rendellĺezés re á||ô rövid időre,
ké r1 ük ko nlľétan meghatározni a f e lmé ré s re allĺalmas nak tartott v izÁ|Lás énékeket :'

77. Yá'|asz:
Íĺján|at|<erő azĄán|atifel}rívásban és a műszakidolĺrmentációban megadta aszerz(5dés teljesítésére
vonatl<oző követelményeit, a nyertes ajánlatevőként szerződő félnek ennek megfelelően kell
teljesítenie, ehhez képest N1án|atkérő nem kíván további elvárást megfogalmarni a, alkalmas
vízälLásénél<ektekintetében sem' annakmegfelelő megvá|asztásaa nyenes Ąán|atĺevőL<entszerződő
Íélfeladata.

18.Kéĺdés:
,,5. Kérjük pontosan meghatározni a terepi geodéziai felméréssel felmérendćí objekumok
(csatomáĘ műtáqĐak) körét, hogytervezhető legyen a terepi munka mértéke és számítható legyen
az aján|ati ár. Kérjiik továbbá pontosan megadni a terepi geodéziával felmérend ő műĺáĘyak
típus ainak meghatár o zás át.

!8. Yá|aszz
A felĺnéré9 alapjána felĺnért adatok alapj än egyenelmíien azonosíthatóak a műtárgyak A műtárgyak
feldolgozás át a mén adatokból kiindulva kell elkészíteni.

ĺ'9.Kéĺdés:
,,Az adatÍelvételezŕsnek ezen projek keretén belül lĺell történnie vagy meglévő adatokat
szeretnénelđ''

|9. Yáiasz:
Ezen pýela keretén beliil kell történnie az adatfe|vételezésnek

20. Kéĺdés:
,,ÍŁ az adatfelvételre e projek keretén belül keriil sor' a teljesítés véghatándeje:201'5. november
16 nem teljesíthető. Megkérjuh hogy módosítsák a hatändőt ky, hogy ez betartható/rea|ista

!.gľ". A légiadaďelvételezés ideális ídősza|<a: november vége _ április közepe (ekkor a novényzet
hatása minimalis). Aprojek nagyságamiatt, minimum4 hónap sztiLséges azadatokÍelvéte|ezéšére.
További minimum 4 hónap szükséges az adatokkiénékelésére (a leadandó termékekĺl is ftgg/
erre a kérdésünlĺre még nem kaptunk választ). Egyekkora projek futami ideje legalább egyév';-

20. Yálasz:
Ąän|atkérő az Ąánlati felhívás II.3) A szerződés időtartama va1y a befejezés hatáńdeje pontjában
megadta a teljesítés haándej&, azon módosítani nem kíván.

2l. Kérdés:

6/7

1051 Budapest' Ilercegprímás u. 9., III. cmelet 2.

,'' Ĺ]--ll 
',,1

t:irl \l.r(,\ \fl
|(i\':;l.''ĺ 11 i:-.;1

i 
":..,. 

:. i 1r1-: ]1



A szakemberek diplomája is le kell, legyen fordítva magyar nyelvre?

21. Yźiasz:
Az ajánlari felhívás IV. 3. 6) pontjának rendellĺezése szer"int az ď1ánlatot (annak minden rész& és
mellékletét) mag)Ąr nyelven kell benyujtani, a fordítás kapcsán az ajän|ati felhívás VI.3) További
információk 14. pontjában aZ alábbi került e|ő!ĺrásra: ,,Az Ąän|atl<erő a nem magtsar nyelven
benyújton dokumentumok ajánlattevő általi felelós fordftását is köteles elfogadni.''

22. Kétdés:
,,ÍŁ az önök válaszából újabb kérdések adódnaĘ illetve a vá|aszoknem elegendĺ;eĘ és a kérdések
feltételének ideje az önök válaszadásakor lejáa milyen lehetŕíség marad ezektisztázäsára?"

22. Yá|asz:
A Kbt-ben foglalt valamennyi releváns jogntézmény az érdeklĺ;dő gazdasági szereplők
rendelkezés ére á|1.

23. Kérdés:
,,Mivel |ejánavá|aszadás ideje (legkésőbb 6 nappal azĄán|atételi határidŕí |ejánaelőn), megkérjĘ
informáljanaĘ hogy mikor tudnak a kérdéseinkre válaszolni és mi az i4 (meghosszabbított)
aján|auétehhatándő|'

23. Yáůasz:
A Kbt. 45. s (2) bekezdése a|apján a|łegészítő újékonatást a kérés beérkezését követően ésszerű
hatándőn belül, de az ď'1änlatétehhaándő lejána elon legkésőbb hat nappal kell megadni, ami a
mainapon még nem ján|e.

Ąán|atkérő az ajánlanétęh hatándőt ne m l<lv ärya módo s ítani.

Kériük a Tisztelt Érdeklődő GazdaságiSzereptőket, hogy aián|ataikat a fentiek figyelembe
vételével szíveskedienek benyú|tani!

Budapest, 2015. augus ztus 4.

1051 Budapest, FIercegprímás u. 9., III. emelet 2.
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