
KIEGEsZÍľo ľÁľnrozľłľÁs
Tisztelt Erdeklődő Gazdasági Szereplő(k)!

Az Első Magyaľ Közbeszerzési Tanácsadő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca. 53.
(Mom Pa.k) E. épület III. emelet) az országos Vízügyi Főigazgatóság (székłlely: 1012
Budapest, }Márvtny utca 1/d.), a továbbiakban: ,,Ajánlatkérő'') képviseletében eljärva, az
Európai Unió Hivatalos Lapjźban 2016. augusztus 12. napjźn, 2016/s 155_280036
nýlvántartási számon megielent ajánlati felhívással (a továbbiakban: ,,ajánlatĺ felhívás'')
megindított,,RáckeveÍ (Sorokslźri-) Duna-dg (RsD) és mellékágaí kotľlÍsa, míĺtáľgyépí.tés és
-rekonstrukcůó', KEHoP-l.3,1-15-2015-00002 projektben a Tassí Miítdrgy megvalósítlÍsa és
a kiviteli tervek elkészítése'' tźlrgyllközbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: ,,kiizbeszeľzési
eljáľás'') érkezettkiegészítő tájékoztatźts iránti kérelmekre aközbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. $ (5) bekezdésének megfelelően az alábbi
kiegészítő tź$ékoztatźtst nffi tj a :

1. Kéľdés:
,,A dokumentáció részétképezĺ| szerződéstervezet szeint alvállalkoző igénybevétele esetén a
szźmlátk kifizetésére a Kbt. 135. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően keľiil sor. A
szerződéstervezet azonban nem szabályozza azokat a _ technikai, számvitelí, adőzási _
kérdéseket, amelyekľe a Kbt. 135. $ (3) bekezdése nem tér ki. Eľre tekintettel kéľjük az
következő kérdések megválaszolását:

- Jól értelmezzuk-e, hogy a Kbt. 135. $ (3) bekezdés a) pontja szeľinti 
',teljesítéselismerésének időpontja" a Megrendelő és Váll alkoző közötti szerződés (fovállaikozói

szeľződés) teljesítésének (vagy ľészteljesítésének) Megrendel ł5 áitaI tĺiľténő elismerését _ pl. a
(ľész) telj e sítés i gazolás alźir tsźtt _ j el enti ?''

Válasz:
Igen.

- ,,A Kbt. 135. $ (3) bekezdés b) és c) pontja a|ap1án Megrendelő felhívja aYáltalkozőt
és az alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismeľését követően állítsák ki szämláikat. Arľa
vonatkozóan azonban nincsen előíľás, hogy erre a felhívásľa mikor keľül sor, vagyis a
Megrendelő akźtr a teljesítés elismerését megelozően is felhívhatja a Vállalkozőt és az
alvá'llalkozőkat arra, hogy a számlźikatmajd a teljesítés elismerését követően állítsák ki.Ezzel
kapcsolatban kérjük a következ ók tisztźľ;ásatl:

o Megľendelő pontosan mikor hívja fel a Vállalkozőt és az alváůlalkozőkat a szźmláik
kiállításźtra?"

Válasz:
A Kbt. 135. $ (3) bekezdés c) pont szerint a teljesítés elĺsmeľését kiivetően.

o ,,Megrendelo a felhívást írásban vagy szóban bocsátja ki?''
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Válasz:
Megľendelő a felhívást íľásban bocsátja kĺ.

o A felhívásban a szźtmlźtk kiállítására vonatkozó felszólításon kívül egyéb tartalmi
elemeknek (p1. számlák összege) kell-e szeľepelnie?

Válasz:
A teljesítés elismeľés (teljesigazolás) szerĺnt a számlá'zás szabźtlyaĺnak megfelelően.

o Meglendelő honnan értesül arľól, hogy az alválIalkozóknak (akikkel egyébként nincsen
jogviszonyban) mi az ahivatalos elérhetősége, ahová a felhívást joghatályosan meg kell
ktildeni?

Válasz:
A Kbt. 138. s (3) bekezdése szeľĺnt be kell őket jelentenĺ és a teljesítés_elismeľésben
(teljesítés ĺgazolásban) feltüntetni.

o Jól éľtelmezzük-e, hogy az alvállalkozők a számlźlíkat aYźilal^koző számára állítják ki és
nyujtják be?

Válasz:
Igen.

o Ha az alvźilalkozők a sztlmláikat aYál|alkozónak nyujtják be, akkor az alváIlalkozóknak
ezze| egýdejűleg kell-e valamilyen dokumentumot (p1' értesítés, számlamásolat,
számviteli bizonylat) küldeni a Megľendeló szźlmźra?

Válasz:
Nem a Megľendelő áll szerződéses jogviszonyban az alvállalkozĺóval' így annak szálmláit
és mellékleteit sem a Megľendelő részére kell küldenĺ. A Vállalkozó kötelezettsége a
Megrendelő felé kibocsátott számla mellékleteként becsatolni minden olyan
dokumentumot, amely a kifizetéshez sztikséges, beleértve az a|vá||alkozĺí Art. 36/A $_nak
megfelelő dokumentumot is.

- Az alvtllalkozó tényleges teljesítésére számos esetben a fovállalkozői szerzódés szerinti
(rész) teljesítés időpontjánál korábban kerül sor. Mivel a Kbt. ezzel kapcsolatban nem
tartalmaz részletes rendelkezéseket, kérjük az következő kérdések megvtiaszolását:
o Jól értelmezzik-e, hogy a Vállalkoző az alváIlalkozók teljesítését a Megrendelő által

kibocsátottteljesítésigazolástmegelőzőenleigazo|jaaza|válla|kozőkszźlmtra?

Válasz:
Egyidejűleg leigazolhatja, mivel az alvállalkozóĺ teljesítés időpontja megegyezik a
fővállalkozói számla teljesítési ĺdőpontjával, és a teljesítés elismeľés kiállítását ennek
megfelelően kell kéľni.

o Jól értelmezzik-e, hogy aYál|a|kozónak van lehetősége arra,hogy az alváila|kozőtsajź./-
döntése alapján a megrendelőľe iľányadó fizetési határidőt mege|łczően közvetlenül
kifizesse?

2t26

7723Budapest, Alkotás utca 53. (IvIoM pafĐ E éptiłet 3' emelet
</

ElsŐ Młol,łn
KÖzgsszeą zÉs l
TrNÁcs,rol Znr.

wnw mkbt eu



7723Bldapest, Älkotás utca 53. (I\doM paĺk) E épiilet 3. emelet

Válasz:
A hatályos szabáiyozáls jelenleg nem ad erľe lehetőséget.

. Jól értelmeznjk-e, hogy a Vállalkozo tital ígazoltan rendezett alvállalkozói teljesítés
ellenértékét Megrendelő közvetlenül a Vállalkozó részére fizeti meg?

YáIaszz
A hatályos szabá,Jyozáls jelenleg nem ad erľe lehetőséget.

. Amennyiben az a|vállalkozói teljesítés ellenértékét a Vállalkoző fizeti meg, al<kor ezzel
kapcsolatban a Megrendelő számára milyen iratokat kell benyújtani?

Válasz:
A hatályos szabź.Jyozáls jelenleg nem ad eľľe lehetőséget.

- Azalválla|kozćktita|benýjtott szźmlźtkéľtéke és a számlák alapjźnténylegesen kifizetésre
keľülő (pénzügý teljesítést igénylő) összeg _ a teljesítési és jótállási biztosítékok
visszataľtása, a szerzódés szerinti levonások (kártéľítés, kötbéľ stb.), elszámolások (előleg,
megľendelőiszolgáltatás stb.), engedményezés, faktoľálás, skontó stb. miatt_ egymástól sok
esetben eltérnek. Mivel a Kbt. ezze|kapcsolatban nem taľtalmaz részletes rendelkezéseket,
kérjük az következő kérdések megválaszolását:
o Jól értelmezzik, hogy a tényleges kifizetésre vonatkoző megźilapodásokat és azok

eredményét a Yállalkozónak a szám|źlk benffitásával egyidejtĺleg kell közölnie a
Megrendelő felé?

Válasz:
A Kbt. 135. s (3) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevő (Vállalkozó) a teljesítés
elismerésének időpontjáĺg arľól nyĺlatkozĺk, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók
mekkoľa tisszegľe jogosultak az elismeľt teljesítés éľtékéből és nem aľľól, hogy mennyĺ a
teljesítésből való részesedésĺĺk. Amennyiben a fentĺek alapján levonásokat kíván
eszkiizölni a Vállalkoző, űgy a fővátlalkozĺói nyilatkozat alapján az alvá|lalkozĺók a
számláikhoz képest cstikkentett értékben lesznek jogosultak az iisszegľe, s a különbiizet a
Vállalkozó saját ľészét ntiveli. Minden szůikséges dokumentumnak a számla mellékletét
kell képeznĺe, annak bármĺlyen hiányossága, illetőleg a hiánypótlás időszaka a Íizetési
határidő tekĺntetében halasztó hatályú.

o Vállalkozőnak és az alvá|lalkozóknak a szttmláik mellékleteként mit kell benyújtani,
annak érdekében, hogy a vállalkozói és alvállalkozói díj(aĘ kifizetéséľe a vonatkozó
szerzodésekben fo glaltaknak megfel elő en kerülj ön sor?

Válasz:
Hatályos szabályozáls a dokumentálásra jelenleg még nincs. A nyeľtes ajánlattevőként
szerzőilő fél (Váltalkozó) a szükséges értesítéseket a későbbiek soľán megfelelő időben
megkapja.
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. Jól értelmezzik-e, hogy a Vállalkozőnak lehetősége van arra, hogy az alvállalkozási
szerződés alapjfur az alvti|alkozói díjból a szćtmélra járó visszatartások, levonások és
elszámolások összegét a Megrendelőnek benyújtott elszámolásban a Vállalkozót
megillető összegként tüntesse fel?

Válasz:
A Kbt. 135. s (3) bekezdés b) pontja szeľint az aján|attev,ő (Vállalkozó) a teljesítés
elĺsmeľésének időpontjáig aľrĺíl nyĺlatkozik, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozĺók
mekkoľa összegre jogosultak az elismeľt teljesítés értékéből és nem arról, hogy mennyi a
teljesítésből valĺĺ ľészesedésük. Amennyĺben a fentiek alapján levonásokat kíván
eszkiiziilni a Vállalkoző, Ílgy a fővállalkozĺói nyilatkozat alapján az alvállalkozĺík a
számláikhoz képest cstikkentett éľtékben lesznek jogosultak az összegľe' s a különbőzet a
Vállalkozó saját ľészét niivelĺ. Minden szükséges dokumentumnak a számla mellékletét
kell képeznie, annak báľmilyen hiányossága, ĺlletőleg a hiánypĺĎtlás időszaka a fizetési
határidő tekĺntetében halasztó hatályú.

. Jól érte|mezzuk-e, hogy az alvállalkozőnak lehetősége van aĺTa' hogy az álta|a kötött
engedményezési, faktorálási vagy más hasonló szerződések alapjtln az alvźilalkozźsí dij
részbeli vagy teljes kiťrzetésére a megrendelo szźtmára új jogosultat (pl. engedményes)
jelöljön meg?

Válasz:
A jelenlegĺ jogszabályĺ feltételek az a|vái|a|kozó(k) részéľe töľténő kĺÍizetést engedélyezĺk,
haľmadik félľe való engedményezésľe a hatályos jogszabályok jelenleg nem adnak
lehetőséget. A Vállalkozó és alvállalkozĺíja kiizłitti levonások, vĺsszatartások ľendezéséľe
van csak lehetőség az ad,ott ĺdőszakľa vonatkozóan, egyebekben a hatályos jogszabályok
az iľányadók.

. Jól értelmęzzik-e, hogy avál|alkozói, alvállalkozói dij kifizetéséről a fizetési határidőig
lehet érvényesen rendelkezni?

Válasz:
A teljesítés elismeľésének kiállításáig, azt követően máľ nĺncs mód a váůtoztatásľa. A
teljesítés igazolási ĺgénnyel kell jeleznĺ.

- Az a|vállalkozók Megrendelő által történo közvetlen kiťrzetése éľdekében szükséges a
Vállalkozó és az alváĺllalkoző közötti engedményezési szerződés vagy más megállapodás
megktitése és ennek Megrendelo részére történo megkiildése' vagy a közvetlen kiÍizetés
jogalapját a Kbt. önmagában megteremti?

Válasz:
A hatályos Kbt. nem rendezi rész|eteiben a kéľdést, azonban amennyiben a hatályos
elszámolásĺ szabályok és annak módosításai ezt ajiivőben előíľják' úgy annak megfelelően
kell a szükséges dokumentációt előállítani.

- Az alvźilalkoző az Art. 36lA. $ szerinti adőigazo|ást a Megrendelő va1y a Vállalkozó
számźtr a köteles benyúj tani?
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Válasz:
A számlával egyĺĺtt a Megľendelő részéľe Kbt. 135. $ (3) bekezdés c) pont szerint.

- Jól éľtelmezzük-e, hogy alvállalkozóként a projekt megvalósításában közvetlenül résztvevő
gazdasági szeľeplőket kell érteni, és ebből következik, hogy a szolgtitatást végző gazdaságí
szereplők nem taľtoznak az alvállalkozói kategóriába?''

Válasz:
A Kbt. 3.$ 2. pontban meghatározott szemé|ylszervezet értendő alvállalkozó alatt.

2. Kéľdés:
,,A projekt és aszeruődéses feladat általános ismęrtetése'' megnevezésrĺ dokumentum 2. oldalźn
foglaltak a|apján a vizjogi létesítési engedély meghosszabbítása folyamatban van. A
meghosszabbított vizjogi létesítési engedély kiadásľa keľült-e? Ha igen akkor kérjük ennek
megküldését.''

Válasz:
Ajánlatkéľő azt aközbeszerzési dokumentumok módosítása soľán az éľdeklődő gazdasági
szeľeplő(k) ľendelkezésére bocsá totta.

3. Kéľdés:
,,A projekt és a szerződéses feladat általános ismertetése'' megnevezésű dokumentum 5l.
oldalán foglaltak alapján 2015. évben az LKY szint megdőlt és új LKV értéket méĺtek. A
dokumentáció hivatkozottrészeviszont csak az alkalmazandó/figyelembe veendő MÁSZ éľték
tekintetébenrendelkezik, de azLKY tekintetébennem. A fenti ellentmondás tisztázásźrakéťük
egyértelműen megadni, hogy milyen konkĺét LKV értéket kell Íigyelembe venni
Ajánlattevőknek a számításaik során?''

Válasz:
Az LKv szĺnt a leendő tassi műtárgy esetében a \ťww.vĺzugy.hu oldalon eléľhető ''Tass''
vízmércére (EoV X: 187.587,67; EoV Yz 644.614,37) mindenkoľ érvényes LKV szintből
számíthatő, mely jelenleg 89.275 mBf nullpontľa vonatkoztatva 103 cm.
A Dunábĺĺl az RSD-be ttirténő szivatĘűlzásĺ üzemmódban a légbeszívás kĺzárását az
ajánlattétel időpontjában a létesítendő mtitárgy a|vfuioldalán éľvényes LKV_30 cm dunaĺ
v ízszintr e kell bizto s ítani.

4. Kérdés:
,,A projekt és a szerződéses feladat általános ismertetése'' megnevezésű dokumentum 80'
oldalán hivatkozás van erdo telepítésre' Kérjük megadni, hogy pontosan hol és mekkoľa
teľületű, ill. milyen fafajokkal való eľdő telepítés afeladat?"

Válasz:
A fenti feladatot Ajánlatkérő kültin szeľződés keľetében oldja meg. A koľábban (ezt
tükrtizte az eľedeti V. ktitet) ez még a Vállalkoző fe|adata lett volna, de jelen eljárásban
máľ nem feladat. Azv. ktitet ebben a tekĺntetben módosításra keľůilt.
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Az AD III. ktitete (ami a kötelezően elvégzendő feladatokat foglalja magában) az
alábbiakat tarta|mazza (54. oldal) :

,,Teľůilet igénybevétel

^z 
űtj Tassi vízleeľesztő műtáľgy építésével éľintett ingatlanokkal kapcsolatban a teľület

igénybevételt szükséges rendezni, mely egy küliin szerződés keľetében tiirténik.''

5. Kéľdés:
,,Kéľjük megerősíteni, hogy a zsilipes elzárő szerkezetek esetében nem igény a közbenső
szabźiyozźts lehetősége, azoknak csak a nýt-ztr funkciót, állapotot kell tudni biztosítani.''

Válasz:
Nem.
A síktáblás főelzáľásoknak az e|őái|ható összes vízálláskombĺnáviók esetén a véghelyzetek
kiiziitti teljes mozgástaľtományban elindíthatóknak' mozgathatóknak és leállíthatĺónak
kell lenniük, és adott esetben huzamosabb ideig is részlegesen nyĺtott állapotban kell
üzemelniük.

11'23Budapest, Álkotás utca 53. (ivIoM patk) E épĹilet 3' emelet

6. Kéľdés:
,,Jól gondoljuk-e, hogy amennýben a ,,próbaüzem végrehajtósónak valamennyi koltsége a
Vállalkozót terheli" és ebbe az áramköltségekre is beleéĺtendőeh nem csak a próbaüzemi
kiadásokra, hanem a turbinák által termelt villamos energiából származő bevételre is
vonatkozik?

</lť{#Ä'i,i.äh',-.

Válasz:
Kiiltségekľe vonatkozĺk a megállapítás, nem bevételľe. Tekĺntettel aľľa, hogy az ELMÜ_
ve| a szerződést a YIZIG kötĺ' közvetlen bevétele a pľĺĺbaüzemből Váltalkozĺínak nem
származik Ugyanakkoľ a próbaiĺzem ideje alatt az tisszesített teľmelt eneľgĺa mennyiség
fĺiggvényében kĺzáľĺilag a pľóbaüzem ideje alatti ktiltségek tisszesített méľtékéĺg a leendő
üzemeltető jogosult a költségek elszámolására, ha a YIZIG elektľomos háI'őzatát
használja' és amennyiben a pľóbaüzem alatt eneľgĺateľmelés zajlĺk.

,,A projekt és a szerzodéses feladat általános ismertetése'' megnevezésű dokumentum 69.

oldalán leíľtak szerint:

,,Az MVM évente eĺszámolóst készít az ótvett és kiadott áľammennyiségľől, negatív szaldónál a
külonbÓzetet az Üzemeltető megfizeti a szerződott áľon, pozitív szaldó esetén pedig a következő
évre elhatárolják az áram éľtékét-mint az Üzemeltető tartalékát-az 5 évre tervezett

keretszerződés futamidejének lejártáig, illetve a tartalék elfogłásáig. "

A próbaüzem ideje alatt jelentkezo źramtermelés, illetve fogyasztás költségeit Megrendelő
hogyan kívánj a Vállalkozóval rendezni?

Válasz:
Méľőĺiľa állás leolvasása alapján' amennyiben a KDVVIZIG méľőóľáját használja
Vállalkozó. Minden más mérőóľa szerinti fogyasztás a Vállalkozót teľheli.
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Kérjük, szíveskedjenek megadni az MVM-kel kötött keretszerzodésben meghatározott
szerzodött áľat, hogy Ajánlattevők egységesen tudjanak kalkulálni a próbaüzemi kö1tségekke1.''

Válasz:
A fentĺeket pĺacĺ áron kell teľveznĺ.

7. Kéľdés;
,,A Létesítményjegyzéknem t almazzaaprőbaijzemet. Kéľjük szíveskedjenek megadni, hogy
a próbaiizemi költségeket hol kell szerepe1tetni?''

Válasz:
Az Ajánlati dokumentácĺó IV. kiitetében szeľep|ő, az ajánlati áľ bontásáľa szolgálĺó
táů.I.ázat kiegészítésľe keľült a 4.l2 számú soľľal, itt kell szeľepeltetni a próbaĺizemi
költséget.

8. Kéľdési
,,Kéľjük megerősíteni, hogy a prőbaizemhez kapcsolódó kezelőszemélyzetet Ajánlatkérő
térítésmentesen biztositja, azzal Ajánlattevőnek külön nem kell számolnia.''

7723 Budapest, Älkotás utca 53. (I\doM park) E épĹilet 3. emelet

)f Ú'so Młor'łR\/ otíRi'.1Tś'đ''-'

Válasz:
A létesítmény,sikeres átadás-átvételĺ eljáľásának lefolytatásáig a Vállalkozől végzi az
üzemeltetést. Így a pľóbaüzem alattĺ felügyelet és a megfelelď kezelőszemélyzet általĺ
üzemeltetés biztosítása VáIlalkozó feladata.

Az AD III. kötet 3.16. pontja szeľint:
,,1.l xnľzÉs,BETANÍTÁS
A Vállalkozőnak a pľóbaüzem időszaka a|att kell az átadott létesítmények kezelésével és
kapcsolatos képzést az |Jzemeltető személyzetének megtaľtanĺa. (...)
(...) A VállalkozĺĎnak - a képzésĺ felméľések alapján - javaslatot kell adnia a megfelelő
számú és képzetts égti vezető és műszaki kezelő személyzetľe, valamĺnt tanácsadókat kell
kĺjeltilnie' akĺk pľĺíbaüzem alatt a létesítmény biztonságos üzemeltetését és
kaľbantaľtását elvégzĺk, és 24 őrában rendelkezésľe állnak a telepen.''

AD III. kiitet 4.3. Íejezet 26. pont:
,,26. A pľóbaüzemeltetés valamennyi kłiltsége a Váltalkozót terheli.r,

9. Kérdés:
,,A KTVF: 7168-21 2010 sz. vizjogi.létesítési engedély (l1' oldal utolsó bekezdés) szerint a
munkálatok elvégzését követően az űjonrlan épített míitárgy elhelyezkedését jelölni kell, az
objektum megközelíthetőségét mind az alvízi, mind a felvizi. oldalon meg kell akadá|yozni.
Kinek a feladata ennek megvalósítása? Amennyiben a nyertes Ajánlattevő é ,tlgy a költségvetés
mely soľán szükséges költségelni annak kiépítését, és mik ezen munkák pontos mtĺszaki
tartalmi követelményei?''
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Válasz:
A vízjogi engedély hivatkozott előíľásának teljesítése, vagyis ezek megteľvezése,
engedélyeztetése és kivitelezése a nyeľtes ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó)
feladata. Ennek kiiltségét az Äjánliatĺ dokumentáció IV. kiitetében szeľeplő, az ajńnlati ár
bontásáľa szolgáló tá.ů.lá.zat Epítési munkáVl.4. Szakipaľĺ szerkezetek soľban kell
szeľepeltetni.
A feladat megvalrísítását a megfelelő szabványok és előírások, vonatkozĺó jogszabályok
szeľint kell elvégeznĺ.

10. Kéľdés:
,,Kéľjük, szíveskedjenek megerosíteni, hogy a mútárgyban a Létesítményjegyzék 1.4. jelű
Szakipaľi szeľkezetek'' címtĺ fejezetében részletezett munkákon kívül semmilyen más szakipari
munkát (p1. fal és mennyezetek festési, padlóbevonatokat, stb.) nem kellvégezni.''

Válasz:
A ktizbeszerzéstárgyáltképező valamennyi feladat megvalósítását a megfelelő szabványok
és előíľások, vonatkoző jogszabályok szerĺnt kell elvégezni.

11. Kéľdés:
,,A Kiadott dokumentációban tuzjelzohźiőzatkiépítése nem szeľepel. Kérjük, szíveskedjenek,
megvizsgálni, hogy a nagy értékű beľendezésekľe való tekintettel, illetve, hogy állandó
felügyelet nem lesz a létesítményben szükséges-etuzjelzőháIőzat kiépítése? Ha szükségesnek
ítélik' akkor kérjük a rendszer műszaki paľaméteľeit megadni szíveskedjenek.''

Válasz:
Igen, szükséges tuzje|zőrendszeľ kĺépítése. A feladat megvalósítását 

^ 
megfelelő

szabványok és előíľások, vonatkozó jogszabályok szeľint kell elvégezni.
Ennek kiittségét az Ajánlati dokumentáció IV. ktitetében szerep|ő, az ajánlati ár
bontásáľa szolgáló tá.}.I'ázat Technológiai beľendezésekl2.4. Yillamos beľendezések
soľban kéľjiik szeľepeltetni.

12. Kérdés:
,,Az Ajáĺ|ati dokumentźrciő 2'9. pontja szďnt negyedévente lehet szélmlźtt benyujtani. Kérjük,
szíveskedjenek megerősíteni, hogy, hogy a negyedévenkénti száml.ázás aszeruódés megkötését

követoen 3 hónaponkénti számIánást jelenti, nem pďig anaptźli negyedévenkéntit!''

Yá|aszz
Az Ajánlatĺ Dokumentáció ezen pontja módosításľa keľiilt, az ott írt ľendelkezések,
valamint a Szerződéses Megállapodásban foglaltak az irányadók a szám|ázásra, Íizetésĺ
feltételekľe.
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13. Kérdés:
,,Az Ajánlati DokumentáciQ ,'III. kötet _ Közbeszeľzési tervdokumentáció Megrendelői
Követelménye'' elnev ezésu dokumentum 4.4 pont 1 3. alpontj a szerint:

' ,,A generátoľok névleges feszültsége az alapajánlatban szereplő 6,3 kV helyett más
szabványos érték is lehet, ekkoľ a transzformátorok és a kapcsoló berendezések ezzel eglütt
ér te l e m s z er iie n s zint én v ált o znak.''

Kérjiik megerősítő válaszukat, hogy fenti hivatkozás alap1án az indikativ tervtol eltérő műszaki
megoldást i.artalmaző ajźnlati terv megajánlás esetén a szinkľongenerátoľ névleges
kapo csfeszültsége eltérhet a kiíľt éľtéktől.''

Válasz:
Igen, eltéľhet.

14. Kérdés:
,,Az Ajźn|ati Dokumentáció ,'III. kötet - Kĺizbeszerzési tervdokumentáció Megľendelői
Követelménye'' elnev ezésu dokumentum 4.2 pontja szerint:
,,A telephely és az alállomás távolsága egl lehetséges nyomvonalon kb. 21 km' Közelítőleg
tehót ilyen hosszban kell 20 kV-os szabadvezetéket és/vag1l fĺ;ldĺaźbelt kiépíteni, illetve
irányítástechnikai, méréstechnikai, és védelmi tóvkÓzlési optikai kapcsolatot megvalósítani' ''

Kérjük megeľősítő válaszukat, hogy ahéiozati csatlakozás megvalósítható szabadvezetékes és/
vagy fřildkábel es vezetékkialakítással i s.''

Válasz:
Igen, megerősítésre keľül, hogy a hńIőzati csatlakozás megvalósítható szabadvezetékes és/
vagy ftildkábeles vezetékkĺalakítással ĺs.

15. Kéľdés:
,,Kérjük megadni a meglévő Yizigyi hírközlő kábel típusát (rézvagy optikai).''

Válasz:
Nem optikai kábel.

16. Kéľdés:
,,A ,,Létesítményjegyzék" szeľint a mederburkolat rézsú munkagödrének
talajvizszsintsüllyesztéséhez 10 db, 300 mm átméroju,l2 m-es furt szűrőkút lett erőirányozva.
A mutárgy résfalas munkagödrének elkészítéséhez nýltviztartás lett előirányozva. Fúrt
szúľőkutas víztelenítés 1400 óľa időtaľtammal, a résfalas munkagödöľ kialakításához 240 őra
szakaszo s sziv attýzással történik.

Véleményünk szerint ezenviztelenítési munkák időtaľtama nem elegendő a ľendelkezésünkre
álló információk alapján. Kérjük megerősíteni, hogy amennyibeĺ atalajvizszintsüllyesztéshez

1123 Budapest, Alkotás utca 53. (t\4oM paĺk) E épĹilet 3. emelet
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több kút telepítése szükséges' ill. tovább kell azokat üzemeltetni, úgy ezen többletköltségek
tételesen elszámolhatóak.''

11,23Budapest, Alkotás utca 53. (l',IoM patk) E éptilet 3. emelet

Válasz:
A víztelenítéshez szükségesnek ítélt létesítményeket és beľendezéseket, valamĺnt a
szůikségesnek taľtott víztelenítési üzemidőket az ajánlattevő határozza meg.

17. Kéľdés:
,,A felvizi és alvizi fóelzźlrő tábláknak ,,zuhanőzsilip'' funkciót is be kell tölteni az ,,AjźtĺIati
Dokumentáció'' Részletes feladatleírás 1.4' pontja értelmében. ,,A tábla a maximális
vĺzszinth)lönbség mellett óramló vízben is mozgatható és gyoľs lezárást biztosít a turbinák
e s etl e ge s me ghib ás odás a es etén.''

Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy amennyiben a turbina szívattý konstrukciója nem
igényli, el lehet tekinteni afelvizi főelzárćs nlhanő zsilipes funkciójától'''

Válasz:
Igen, amennyiben a turbina szivattyú konstľukcĺója nem ĺgényli' el lehet tekinteni a felvízĺ
főelzáľńs zuhanĺĺ zsilipes funkcĺój ától.
UgyanakkoÍ az Ajánlati dokumentációflI. fejezet, Részletes információk a tervezett
létesítményekľől/49_50. oldalon leírtak továbbľa is éľvényesek, azaz áľvízvédelmi
szempontból a felvízĺ- és az alvlr;i főelzárások mozgatási sebessége legalább 500 mm/peľc
legyen.

18. Kérdés:
,,Kérjük tisztźnő vá|asztlkat, hogy a mútttrgy helyszínľajzi e|helyezkedésén lehet-e kis
mértékben vá|toztatni, ezáItal javitja a rá és elvezetés hidraulikai viszonyait, továbbá az
árvizv édelem mindenkori fenntaľth atőságźú? "

YáI'asz:.
Igen, a műtáľgy helyszínrajzi elhelyezkedésén kĺs mértékben lehet vá|toztatni,, de az
áľvédelmi fővédvonal biztonsága nem csiikkenhet az AjánILatĺ teľvhez képest' és a telepítés
az Äján|atĺ terv által elfoglalt helyľajzi számű (az Y. kötet 02 - Ajánlati Míĺszaki
Dokumentáció 01. Mĺĺszaki leíľás 10. Tulajdonviszonyok pontjában megadott hľsz-k)
ingatlanokon kívül más ingatlanra nem teľjedhet ki.

19. Kérdés:
,'Kérjük tisztáző vá|aszlkat, hogy kis mértékben módosíthatő-e az al és felvízcsatorna
helyszínrajzi elhelyezése és keresztmetszeti kialakítása' amennyiben a tervezés sorźtn az al- és
felvízcsatorna fenékszintjei, amútárgy helyszínľajzi elhelyezkedése változatl'anul maľad és a
geotechnikai viszonyok fi gyelembe vannak véve.''

</1ť{,'ř^ii+:h''-.
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Válasz:
.Igen, az al- és felvízcsatoľna helyszínľajzi elhelyezése és keľesztmetszeti kialakítása kis
méľtékben módosíthatő az ajánlati tervtől való eltéľésre vonatkozó feltételek betaľtása
mellett. Ugyanakkor az áľvédelmi fővédvonal biztonsága nem cstikkenhet az aján|ati
tervhez képest, és a telepítés az ajánlati teľv által etfoglalt helyľajzi számú ĺngatlanokon
kívül más ingatlanľa nem terjedhet kĺ.

20. Kéľdés:
,,A kiadott Ajánlati Dokumentáció a beszállítói útvonal és a meglévő üzemi út felújítása
kapcsán ellentmondást tartalma z, kérjik ezek felol dását. :

Az Ajánlati Dokumentáciő ,,IIL kotet _ Kr)zbeszeľzési tervdokumentáció Megrendelői
Köv ete l mény e'' elnev ezésű dokumentum 4.2 pontja szerint :

,,Szállítási únonal
A miÍtárgł megkazelítése Makád kozség felől burkolt közúton, majd az óľvízvédelmi toltésen
vezetett kb. 5,2 lłn hosszú aszfaltburkolatú toltéskoronán toľténik. A munkalatok végeztével
szülcséges a beszálĺítási útvonalként használt toltésszakasz burkoĺatának és a töltéstestnek
helyreóllításą, az eredetivel legalább megegłező minőségben és teherbíróssal. Az útvonalon
7,5 t-s súlykorlátozás van érvényben, melyet a beszállítási útvonal kijelôlésénél ligłelembe kett
venni."
,,III. kÓtet - Közbeszeľzési teľvdokumentáció Megrendelői Követelménye'' elnevezésű
dokumentum 4.4.7 pontja szerint
,,A beszóllítási litvonalľavonatkozóan ajónlati tervtől eltérő ajónlat nem adható."

Fentiekkel ellentétben:
Az Aján|ati Dokumenttrcio ,,V. katet - Ajdnlati m{Íszaki dokumentáció - Mĺĺszaki leírás''
elnevezésű dokumentum 7.L6.2 pontja szerint
,,A meglévő Tassi zsilip és ą teľvezett Tassi vízleeresztő műtárgł megkozelítése a Makdd
kôzségtől induló aszfaĺtburkolatú úton torténik. Az útnak a kazségtől a dunai árvédelmi töttésig
taľtó szakaszą közút, míg a további szaknsza egészen ą Tassi zsilipig vízüg1li kezelésĺÍ üzemi út,
amely végig a Duna bal parti órvédelmi toltés koronájón halad.
Egy kalön beruházás (a ,, Duna projekt") keretében ez az éľintett töltésszakasz (02.02. védelmi
sznkasz, 25+300 - 29+265 tkm) megerősítésre keľül. A tÓltéserősítéshez kapcsolódóan a
tÓltésen vezetet üzemi út teljes pályaszerkezete átépítésre kerül.

- Amennyiben viszont először a tÓItésfejlesztés és az útátépítés készül eĺ a Duna pľojekt
keretében, akkor a Tassi műtárgy építésiforgalma az új útonfog lebonyolódni. A tervezett új lit
természetesen a normál üzemi útifoľgalomra ýan tervezve, íg elkerülhetetlennek tartjuk, hogl
az új út ne karosodjon a Tassi míítórgy nagytömegű földszállításai alatt. Ez ąnnól is inkabb
várható, mivel részbenfrissen építe l az útpálya, és atömÓrítés ellenéľe afötdmíÍ
konszolidációja nem fog az erős lejátszódni. Íg1ł tehát ebben az esetben is
szükséges a jelen ajánlati tervben a Tassi mĺĺtóľgłhoz kapcsolódóan betervezett ľészĺeges
útfelújítás'
Alternatív ajánlat:
Az tizemi bekötőút ideiglenes felĺljítására vonatkozóan alternatĺv ajánlat adható'"

Kérjük szíveskedjenek a beszállítói útvonalra vonatkozó eloírásokat összhangba hozni."

7723 Budapest, Álkotás utca 53. (lvIoM park) E éptilet 3. emelet
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Válasz:
A hivatkozott ' tiiltésszakasz megeľősítése és a ttiltéskoronában vezetett üzemĺ út
újľaépítése megttiľtént. A jelenlegi üzemi foľgalom 7'5 t-ás súlykoľlátozással folyik az
úton. Amennyĺben a kĺvitelezéshez szükséges építésĺ foľgalom lebonyolításához ezt az
útvonalat kívánja ajánlattevő használni, az utat a kĺvitelezés végén helyľe kell állítani az
eredetĺ állapotľa.
Az aján|attevő más bejáľásĺ útvonalat megajánlhat.
Ez aváitoztatás önmagában nem mĺnősĺil 

''Ajánlati 
teľvtől eltérő ajánlatnak''.

Az Ajánlati dokumentáció IV. ktitetében szerep|ó, az ajánlatĺ áľ bontásáľa szolgálĺí
tábllázat Epítési munkák[Itépítés sorban a Műtáľgy körĺĺli út és téľbuľkolat költsége
mellett ez esetben nem a Meglévő üzemi út felújítását kell költségelni, hanem az alteľnatív
bejáľási útvonal esetleges létesítését' fenntaľtását és bontását.

21. Kéľdés:
,,Az Ajźlnlati Dokumentáció ,,uI. kötet _ Közbeszerzési tervdokumentáció Megrendelői
Követelménye'' elnevezésudokumentum 4.3 pont 28. alpont vonatkozásában, kédük az eloiräs
felülvizsgálatát, ťrgyelembe véve azt,hogy a hidrológiai viszonyok nem mindig biztosítottak a
tew ezett pľóbaüzemi idő szakban.''

Válasz:
Ajánlatkérő nem kívánja módosítanĺ az Ajánlati dokumentácĺót.

7723Budapest, Älkotás utca 53. (N,ĺoM pafĐ E éptiłet 3. emelet
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22. Kéľdés:
,,A kiíľás óta több szabvány is jelentősen megváltozott (pl. Eurocode megjelent, útügyi
előírások megvźt|toztak) Az ,,Ajánlati terv'' és ,,Létesítményjegyzék" (Mennýségkiírás)
azonban ezeket a megváltozott követelményeket nem tükľözi.

Kéťük a változások alapjźtn az Ajánlati Dokumentáció vonatkozó részeit módosítani
szíveskedjenek.''

Válasz:
Ajánlatkéľő az Aján|ati Dokumentácĺót nem változtatja meg' mivel annak III. ktitete az
a láb b ĺ aka t tarta|mazza z

,,A szabványokat a jogszabályban rögzített iinkéntes alkalmazása miatt tájékoztatól
jelleggel (nem teljes kiiľíĺen) kiizöljůĺk. A Vállalkozĺínak azonban jelen szeľződés
keľetében végzett munkái során valamennyĺ érvényes és hatályos magyaľ nemzeti és
euľópai szabványt be kell tartanĺa. A szabványoktól való eltéľés csak kellő ĺndokoltság
esetén, a Méľnök jóváhagyásával történhet. A szabvány alkalmazása előtt minden esetben
célszeľĺĺ meggyőzodni arról, hogy nem jelent_e meg módosítása, helyesbítése, nincs_e
vĺsszavonvartovźlbbál, hogy kötelező a|ka|mazálsát jogszabály nem ľendelte-e el.
Az alábbi felsoľolásban szereplő szabványjegyzék a 2009-ben folyt tervezéskoľ került
iisszeállításľa, így annak Kĺvĺtelező Vállalkozó általĺ felülvizsgálata szůikséges.''
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23. Kérdés:
,, Az,, Ajänlati tervdokumentáció'' szerint
cm vastagságban. A jelenleg érvényes
vastagságban kell készíteni.

7723 Bldapest, Alkotás utca 53. (IVÍOM park) E épi.ilet 3. emelet

Kérjük szíveskedjen a műszaki megfelelés szempontjából pontosítani a kötőréteg vastagságát.''

Válasz:
Nyeľtes ajánlattevőként szerződő fét (Vállatkozó) feladata, hogy a hatályos
szabványoknak és előíľásoknak megfelelőenvégezze el a munkát.

24. Kéľdés:
,,A kiadott ajánlati dokumentáció V. kötetének ,,Ol-Projekt ált ismertetése RSD'' elnevezéstĺ
dokumentum IV pontjtnak13. alpontja szerint:
,,Vólĺalkozónak gondoskodnią kell ąz utólagos novénytelepítésről. A zöldfetület kialakítás
sorón, a teľületen őshonos növényfajokat keĺĺ aĺkalmaznia ])}o%-ban.''

Kérjük megadni, hogy a fakivágással érintett teľületeken a fákat hogyan szükséges pótolni és
ezen költségeket a kĺiltségvetésben hol sziikséges szerepeltetni Ajánlattevőnek.''

Válasz:
A fenti feladatot Ajánlatkéľő küliin szeľződés keľetében oldja meg. A koľábban (ezt
tükľözte az eľedetĺ V. kötet) ez még a Vállatkoző fe|adata lett volna, de jelen eljáľásban
már nem feladat. Azv. kiitet ebben a tekintetben módosításra keľült.
Az AD III. kiitete (amĺ a ktitelezően elvégzendő feladatokat foglalja magában) az
alábbiakat tarta|mazza (54. oldal) :

,,Teľület igénybevétel
Az űi Tassi vw|eeresztő mťitárgy építésével érintett ĺngatlanokkal kapcsolatban a teľület
igénybevételt szükséges ľendezni, mely egy küliin szeľződés keľetében tiiľténik.''

25. Kéľdés:
,,Kérjük megerősíteni, hogy amennyiben a lőszeľmentesítés soľán, a feltárási munkába a
lőszeľmentesítést végzó szakcégen kívül más hatóságokatlszervezeteket is be kell vonni (Pl.:
MH 1. Honvéd Tuzszerész és Hadihajős Zäszlőalj. Megyei Katasztľófavédelmi Igazgatőság,
MH GAVIK Vegyi labor, stb...), úgy ,,vis major'' helyzet ál1 fenn és a teljesítési határidő a
helyzet elhárításának időigényével módosulhat.''

Válasz:
A lőszermentesítés Vállalkozó feladata, annak költség és időigényét terveznie szükséges.

a kezelőút hídszakaszán AC Z}kotórétęg szerepel ó
előírások szerint AC 22-t kötőréteget min. 7 cm

)f il.so Młol,łRv Ę'.',ii'.-ľ5lś'đ''-'.

26. Kérdés:
,,A kiadott ajánlati dokumentáció V. kötetének ,,0I-Projekt ált ismertetése RSD" elnevezéstĺ
dokumentumának 2' oldalán foglaltak szerint a vizjogi létesítési engedély hosszabbítása
folyamatban van.:
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,,Az engedély hatáIya 20] 5. december 3l-én ľejárt, de az oVF kezdeményezésłźre a hatáľidő
hosszabbítása jelenleg folyamatban van. " 

''

Kéľjük, legyenek szívesek tt|ékoztatni hivatkozott folyamat jelenlegi állásáľól. Amennyiben
rendelkezésre áll, kérjük legyenek szívesek megküldeni az érvényes vízjogi engedélý.
Amennyiben nem áll rendelkezésre, abban az esetben kérjük megerősítő válaszukat, hogy a
meghosszabbított vizjogi létesítési engedély a jelenlegihez képest nem rögzít többlet
feltételeket' intézkedéseket, kötelezettségeket az Aján|atadó érdekköréľe vonatkozőan.
Továbbá kérjük megeľősíteni, hogy az érvényes vizjogi létesítési engedély a nyertes Ajánlatadó
rendelkezésére fog állni legkésőbb a szerződéskötéssel egyidőben.''

Válasz:
Ajánlatkéríĺ azt akőzbeszerzési dokumentumok módosítása soľán az éľdeklődő gazdasági
szereplő(k) ľendelkezéséľe bocsátotta.

27. Kéľdés:
,,Az Aján|ati Dokumentáció I. kötetének 2.9 pontja és a kiadott II. kötet _ Szerződéses
F eltételek 3 . 6 pontj a ell entmond ást tartalmaz
I. kĺitet 2.9 pont:
,,Nyertes ajánlattevőként szerződő felnek legalább 6 részszámla benyújtósára vąn lehetősége,
ahol az egyes részszámlák értéke el kell, hogł éľje a teĘes szerződéses ár 5 %-lÍt.''
II. kötet 3.ó pont:

,,Vállalkozónak legalább 6 részszámla benyújtósáľa van lehetősége, ahol az eg/es részszámlák
értéke minimálisan el kell, hogł éľje a teljes szerződéses áľ 10 %r-át. "

Kérjük az ellentmondás felold tlsttt'"

Válasz:
Ajánlatkéľő az ellentmondást a kiizbeszeľzésÍ dokumentumok mĺódosítása soľán
feloldotta.

28. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció I. kötetének 19. pont 1. alpontjának vonatkozástlban előíľtak
szerint:
,,A megajánlatott EgyosszegíÍ Ajántafi Áľnak megfeleĺően ajánlattevőnek csatolnią kell
ajánlatában a kirclrctt ftteles kal*égvetést. Ajónlattevő az Egyosszegű Ajánlail Áľra vonatkozó
ajánlatát az ajónlati dokumentáció részét képező, IV. karcúen szereplő órazątlan kahségvetési
kiírás tételeinek beáľazásával határozza meg. Az ajánlattevőnek csatoĺnia kell ajánlatában az
árazatlan kakségvetési kiírás tételeinek beárązásával az ajánlata alótámasztása érdekében' Az
árazatlan költségvetési kiírós tételeinek beórazása kizáľóIag az Egyosszegű Ajántafi Áľ
ąlátámasztását szolgálja, ez azonban nem érinti azt tĺlnyt, hog1l a nyertes ajánlattevőként
szerződő felet az egyosszegii, fix átalányár illeti meg.
A kiadott minta kaltségvetés tételei nem módosíthatók. ''

Az Ajźlnlati Dokumentáció ,'III. kötet - Kozbęszerzési tervdokumentáció Megrendelői
Követelménye'' elnevezésu dokumentum 4.4 pontja szerint:

1'1'23Budapest, Alkotás utca 53. (}doM park) E éptilet 3. emelet
</
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,,Az ajánlati tervtől eltérő terv tartalmazzon műszaki leírást és legaldbb ]:I00-as téptékĺi
rajzokat a vdltozó létesítményelcre vonątkozóan, valpmint a megváltozott műszaki tartalmakat
figyelembe vevő, de a teljes létesítményre vonatkozó létesítményjeglzéket (költségvetési kiíróst).
Ajánlati teľvtől eltéľő ajónlat esetén ez a módosított létesítményjegłzék kerüljon beórazásľa. "

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy az indikatív tervtol eltérő műszaki megoldást lrrrtalmaző
ajźlnlati terv beadása esetén fenti a III. kötet előírásai a mérvadóak és a kiadott minta
költségvetés az indikatív tervtől eltéró műszaki megoldást tartalmaző ajánlat taľtalmának
me gfel el ő e n v áůto ztathatő ."

Válasz:
Igen' Ajánlatkéľő megeľősíti.

29. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció I. kötetének 19. pont 2. alpontjának vonatkozásábaĺ eloírtak
szerint:
,,Az ütemterv létesítményelłe lebontott legyen, úgł kidolgoma, hogy az eg1léľtelműen
megmutassą a munkavégzés időtartamát (kezdő és befejező napjdt naptóľi nap pontosslÍggal,
de konkrét dátum megjelölése nélkiil, csupdn az Ídőinteľvallum vonatkozdsában; keztlő
időpontként a szerződéskötést, mint cselekményt kell feltiintetni) és a helyét, a szüĺrséges
erőfoľrósokat, munkák időbeli lefolyásót (így a tervezés és ą terület előkészítés tervezett
időpontja, időtartama is)' Tervezett dtíutási idő: 34 hónap"

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy jól számoljuk, miszerint a megadott 34 hónap átfutási
határido źttszámolva 1034 naptźn napot eredményez.''

Válasz:
Igen, a tervezett átfutási hatáľidő 1034 naptáľi nap.

11'23 Budapest, Älkotás utca 53. (}doM patk) E épi.ilet 3. emelet
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30. Kérdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 2.5. pontjának
vonatkozásában:

A hivatkozott pont sztivege szerint ,,Vállalkozó kateles ... Megrendelőt ... feĺmenteni minden
felelősség alól ..'"

Még abban az esetben is, ha Megrendelővel szemben aYällalkoző a|talri jogszabtiyséľtés vagy
szerződésszegés miatt érvényesítenek igéný (bírság, kártérítés, elmarasztalőhatétrozat, stb.),
Yällalkozőnak abban az esetben sem áll módjában felmenteni a Megrendelót, ez fogalmilag
kizárt, továbbá az elvärás ellentétes a Kbt. l35. $ (1 1) bekezdésében foglaltakkal.
Megľendelő továbbháríthatja Vállalkozóra az őt ertktLrt, költséget' illetve jogorvoslatot vehet
igénybe.

Kérjük a ,'felmentés'' elĺĺírása helyett a kártérítési kötelezettség előírását arra az esetre, ha
Yźůlalkoző megszegi az előírásokat, és emiatt Megrendelo felelősségre vonására kerül sor.''
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Válasz:
Ajánlatkéľő,az Äjánl.ati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 2.5 pontját
módosította.

31. Kéľdés:
,,AZ Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 2'l0. pontjának
vonatkozásában:
Jól éľtjük' hogy a kĺizreműkodők által ,,a teljesítéshez a Szerződésben kikötött hozzájärulás
mértékét'' (második bekezdés második mondat) megvá'|toztatni akkor szabađ a Megrendelő
hozzäjárulásával, ha az eredeti közreműködo tekintetében azt a jelen szerzódés megkötésekor
a közreműködő megnevezésével együtt megj elölte Y állalkoző?"

Válasz:
A Kbt. 138. $ (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szeľződés
megkłitésének ĺdőpontjában ktiteles az aján|atkérőnek valamennyĺ olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőzó kiizbeszeľzési
eljáľásban az adott alvállalkozĺót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkoznĺ
aľľĺíl ĺs, hogy az á.Jtal.a igénybe venni kívánt alvállalkozĺó nem áll kĺzáró okok hatálya a|att.
A nyertes ajánlattevő a szeľződés teljesítésének időtaľtama alatt ktiteles az
ajánlatkérőnek mĺnden további' a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelentenĺ, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arľól is, hogy az ő,Jtala igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem ái|kizárő okok hatálya alatt.
Ajánlatkéľőnek a Kbt. 138. $ (5) bekezdésében foglalt elćiíľásnak való megfelelést a
teljesítés soľán ellenőľiznie szükséges, melynek érdekében szükséges a hozzájálľulás
méľtékéľe vonatkozĺí ĺnfoľmáció.

32. Kéľdés:
,,Az Aján|ati Dokumentáció II' kötet - Szerzodéses Megállapodás 2.I9., 2.20. pontjainak
vonatkozásában:
,,Nem kezdhető el a Létesítmény egłik részének a kivitelezése Sem a Mérnök dltal jóváhag/ott
vonatkozó Épftési (Kiviteli) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Méľnök
által jóváhagyott Epítési (Kiviteli) tervek alapján kell, hogy tÖrténjen. "
Az idézett rendelkezésnek ellentmond, hogł ,,A Mérnök óltal jóváhaglottnak kell tekinteni a
VáIlalkozó dokumentumót ą Létesítmény adott részének tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos összes Válląlkozói dokumentumfelülvizsgálati időszakának hatáľideje után, kivéve
akkoľ, ha a MérnÓk máľ eĺőzőleg másképp értesítette a Vállalkozót ... ''.

Nem célszenĺ bizonýalanságot kelteni a jőváhagyás megtörténtét illetoeĺ. Az az egyérte|mu
jóváhagyás, ha a Mérnök a terveket és az egyéb jóváhagyandó dokumentumokat a|źńrja és
lepecsételi. E'zt aMémöknek abban az esetben is meg kell tennie, ha nem vagy nem megfeleloen
vizsgálta meg a jóváhagyandó dokumentumot. A tervek, egyéb dokumentumok taľtalmáért a
felelősséget az ellenorzés megtörténte, annak elmulasztása vagy nem megfelelő elvégzése
esetén is egyaránt aYál|alkozó köteles viselni, de a jóváhagyás hitlnyáért való felelősség ne
képezhes se vita ttr gy át.

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását.''

r6t26
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Válasz:
Ajánlatkérő az Aján|ati Dokumentáció II. ktitet - Szerződéses Megállapodás 2.20 pontját
tärtilte.

33. Kéľdés:
,,AZ Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 2.23. pontjának
vonatkozásában:
A munkavégzésre alkalmas munkaterületet teljes egészében Megrendelőnek kell biztosítania.
A kisajátítási, szolgalom bejegyzési eljárások áthántźtsa Vállalkozőra nem jogszeríj, az
megrendeloi kötelezettség, tekintve, hogy Megľendelő tulajdonszerzéserő| van szó. Kérjük,
hogy a jóváhagyott tervek a|apjźn Megrendel ó intézze a teľtiletszerzési eljárásokat, és viselje
ezek költségét.

Mi indokolja, hogy Megrendelő csak 180 napon belül azt követően adja át a területszerzési
eljáľással érintett munkaterĹileteket, hogy a zćradékoltvázrajzokat Megrendelő megkapta? Az
ebből eredő késedelem éslvagy többletköltség érvényesítésére vonatkozó jogot Vállalkozó
szźtmár a kéťiik bizto sítani !

Kérjük a kisajátítási, szolgalombejegyzési eljáľásokľa vonatkozó ľendelkezések fentiek szerinti
módosítását.''

Válasz:
VállalkozĺĎ a FIDIC Sáľga Kiinyv szerint tervezésre és kivitelezésre ktit szeľződést.
Amennyĺben atervezés soľán olyan teľületek éľintettek (pl. távvezeték nyomvonalvezetés
miatt)' ahol teľületszeľzésre szükség van, úgy annak a teľületnek a megszeľzése a
Megľendelő feladata. Megľendelő a Vállalkozó által elkészített vázrajzok átvéte|ét
követően legfeljebb 180 napon belül vállalja a kĺsajátítással éľintett munkateľĺiletek
átadását. Tekintettel aľra, hogy Vállalkozó aján|atadátskoľ ezen ktiľůilmény ismeretében
van' ajánlatát ennek figyelembe vételével adja meg. A fentiekľe való tekĺntettel
Ajánlatkérő az Äjźnlatĺ Dokumentáciĺí II. kötet - Szerződéses Megállapodás 2.23 pontjáú
(módosítást kiivetően 2.22 pont) nem módosítja.

34. Kéľdés:
uAz Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 3.4. pontjának
vonatkozásában:
A számla előíľt mellékletei között szerepel
- az első ľészszámla esetében az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott
építési napló,
- avégszámlźlhozpedigaz építési napló teljes lezáľt tartalmával.

Tekintettel arra, hogy e-napló készül, amelyet a Megrendelő he|yez készenlétbe, és
folyamatosan betekintéssel bír abba, végül, a |ezárt e-napló archiváltan biztonságosan
megőrzódik, rendelkezésre áll, abba később is lehetséges a betekintés, ľendkívül nagy
terjedelméľe is tekintettel nem indokolt az épitési napló kinyomtatása és átadása'

Kéť ük a hivatkozo tt szerzo déses rendelkezések tĺirl ését.''
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Válasz:
Megľende|ő szńmára nélkültizhetetle.n az e_naplĺĎ aľchĺvált példánya' ezért a ľendelkezés
nem kerül töľlésre, egyebekben pénzügyi szempontbĺól elfogadhatĺí az elszámolás
mellékleteként CD-n is a végszámlához. Az első száml.ához 

'az 
építési napló megnyitott

státuszát tanúsító oldalt'' ki kell nyomtatnĺ.

35. Kéľdés:
,,AZ Ajanlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 3.10. pontjának
vonatkozásában:
A hivatkozott pont második mondatát kérjük törölni a Ptk. 6:148. $ (1) bekezdésére tekintettel.''

Válasz:
Ajánlatkéľő az AjńnlLati Dokumentáciĺí II. ktitet - Szerződéses Megállapodás 3.10 pontját
nem módosítja.

36. Kérdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 3 ' 1 1 . pontjának
vonatkozásában:
Az ,,előre nem látható nbbletmunka kaltsége ..' nem számoĺható el"'

Az előre nem látható többletmunka nem többletmunka, hanem pótmunka.
A Ptk' 6:245. $ (l) bekezdése szerint a többletmunkával kapcsolatban felmerült, előre nem
látható költségeket is köteles megtéríteni a Megrendelő a Vállalkozónak.

Kéľjük a hivatkozott szerzódéses rendelkezés fentieknek megfelelo módosítástĺt."

Válasz:
Ajánlatkérő az Aján|ati Dokumentáciĺí II. kötet - Szerződéses Megállapodás hivatkozott
ľendelkezését nem kívánja módosítani' egyebekben pedig az annak ľészeként kĺadott
,,ÚTMUTAľo A vĺĺrozrATÁSoK, vÁll 

^LKoZoI 
KovETELESEK

KEZELESÉgnz Bs AZ nľÍľÉsl SZERZODES nĺouosÍľÁsÁHoz"
dokumentumban foglaltak szerĺnt jáľ el.

37. Kéľdés:
,,AZ Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerzodéses Megállapodás 3.13. pontjának
vonatkozásában:
A taľtalékkeret felhasználása tekintetében hivatkozott szerződéses pont a Szerzodés részét
képező Sárga FIDIC alábbi Alcikkelyeit soľolja fel:
r.9, 4.7, 4.72, 4.24, 8.9, 73.7, 16.r, 19.4.

Az ugyancsak a Szerzodés ľészét kepezo Útmutató - melyre az Sz}y'r fenti ponda is utal _ 2.2.
pontja szerint fentieken kívül irányadók még a következő FIDIC Alcikkelyek:
2.r,7 .4,8.4, 8.5, r0.3, 12.2, r2.4, r7 .3, 17 .4.

7723Blldapest, Alkotás utca 53. (\'IoM paĺk) E éptiłet 3. emelet
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A mindenkoľi Irányító Hatóság által kiadott, hatályos Útmutató előírásai iľányadók, a
Szerződéses megállapodźst azzal összhangba kell hozni!

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását.''

YáILaszz
Ajánlatkérő az Äján|ati Dokumentácĺó II. ktitet - Szerződéses Megállapodás 3.13 pontját
módosította.

38. Kérdés:
,,AZ Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szeľződéses Megállapodás 3.l5. pontjanak
vonatkozásában:
A finanszírozási mód változása esetén a Vállalkozoná| emiatt felmerülő többletköltségeket
Vállalkozó jogosult legyen érvényesíteni.

Kérjük a hivatkozott szerzódéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítźstú."

Válasz:
Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció II. ktitet - Szerződéses Megállapodás 3.17 és 3.18
pontjait módosította.

39. Kérdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 3.17.;3.18. pontjainak
vonatkozásában:
A272l20I4. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. $ (2)bekezdése már nem hatályos.
Vállalkozó jogosult legyen a biztosítéknyujtás miatt felmerült tobbletköltségeit érvényesíteni!

Kérjük a hivatkozott szerződéses ľendelkezés fentieknek megfelelő módosításźú."

Válasz:
Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerzőťléses Megállapodás 3.17 és 3.18
pontjait módosította.

40. Kéľdés:
,,AZ Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 3.2O. pontjának
vonatkozásában:
A joglemondás csak kifejezett erre iľányuló nyilatkozattal érvényes, a jogfenntaľtó nyilatkozat
megtételének elmulasztása nem tekintheto joglemondásnak, ezért az első háľom francia
bekezdés utolsó mondatát, valamint a negyedik francia bekezdést kérjük törölni.

Kéľj ük a hivatkozo tt szerződéses rendelkezés megfelelő módo s itásź,ť-.-

Válasz:
Ajánlatkéľő a ľendelkezéseket nem kívánja módosítanĺ, azok célja, hogy jogfenntaľtás
es etén a Vállalko ző kif ej ezett, egy éľ telm ű nyilat kozatot te gyen.
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41. Kéľdés:
,,AZ Ajánlati Dokumentáció II' kötet - Szerződéses Megállapodás 3.22. pontjának
vonatkozásában:
A 42 napos jogvesztő határido a Méľnökľe és a Megrendelőľe is legyen érvényes, azazha ezęn
hatáľidőn belül nem nyilatkoznak a Vállalkozó követeléséről, az a beĺyĘtott tartalommal
elfogadottnak minősül !

Kéťük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítźsát."

Válasz:
Ajánlatkéľő a ľendelkezést nem kívánja módosítani.

42. Kéľdés:
,,AZ Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 6.3. pontjának
vonatkozásában:
A Kbt. l34. $ (2) bekezdése szerint a teljesítési biztosíték egyértelműen a szerződés
teljesítésének elmaľadásával kapcsolatos igények biztosítékaként köthető ki. A ,,Yźilalkoző
nem szerződésszenĺen teljesít'' tulságosan tág fogalom, báľmilyen jellegű és bármilyen kis
j elentőségtĺ szerzodésszegés beleéľthető.

Kérj ük az ĺdézętt szerződéses rendelkezés töľlését.''

Válasz:
Ajánlatkéľő az Ajánlati Dokumentáció II. ktitet _ Szeľződéses Megállapodás 6.3 pontját
módosította.

43. Kérdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Szerződéses Megállapodás 8.20' pontjanak
vonatkozásában:
A Támogatźsi szerződés Megľendelő felelősségi és éľdekkörébe tartozik, Megrendelő köteles
biztosítani a jelen szerzódés és a Támogatási szerzódés összhangját, ennek hiányossága esetén
köteles helýállni Vállalkozó felé.

Ahhoz, hogy Vállalkozó elfogadja a Támogatäsi szerződés rendelkezéseit, minimum ismernie
kell azt. Kérjük ľendelkezésľe bocsátani és biztosítani az észrevételezés jogźlt az ajźnlattéte|
elott.

Kérjük a hivatkozott szerzódéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosításźi, a Támogatási
szerződés megismerésének biztosítását.''

Yá|aszz
Ajánlatkéľíĺ azt a kĺjzbeszerzési dokumentumok módosításának keľetében az éľdeklődő
gazdasági szerep lő (k) ren delkezés éľe b o cs á totta.

7123 Budapest, Alkotás utca 53. (t',IoM patk) E épiilet 3. emelet
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44. Kéľdés:
,,A2.kötet2. fejeze! címeként tévesen szeľepel a ,,Különös'' Feltételek megnevezé s, a2. fejezet
az Altaltnos feltételeket j elenti.
Kérjük a cím fentiek szerinti helyesbítését.''

Válasz:
Ajánlatkéľő a2. kłitet 2.fejezet címét módosította.

45. Kéľdés:
,,Az Ajétnlati Dokumentáció II. kötet - Kĺilönös feltételek 2.l. pontjźnak vonatkozásában:
Az Altaltnos Feltételek hivatkozott Alcikkelye haľmadik bekězdes b) pontjának töľlése nincs
összhangban a Ptk. 6:150. $-ával, a 6:24L $ (1) bekezdésével és a Kbt. 135. $ (11)
bekezdésével.

Kéľjük a töľlés visszavonását'''

Yál'aszz
Ajánlatkéľő az e|őírálst nem kívánja módosítani, az Äjánlati Dokumentácĺó II. kötet -
Szeľződéses Megállapodás hivatkozott pontja a Ptk. diszpozĺtív szabáiyátóll eltéľő
ľendelkezésként keľült előíľásľa.

46. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II' kötet - Különös feltételek 2.5.pontjának vonatkozástlban:
Az Alcikkely kiegészítésének második mondatát kérjük törölni, meľt ellentétes a Kbt-nek a
teljesítési biztosítékľa vonatkozó előírásával (I34. $ (2) bekezdés).''

Válasz:
A hivatkozott ľendelkezés a jogszabályi előírásokkal, és az Ajánlatĺ Dokumentáció II.
ktitet'Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal tisszhangban alkalmazhatő.

47. Kérdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 4.12. pontjának vonatkozásában:
A ,,Nem minősülnek eĺőľe nem láthątó kaľülménynek" feltétel elso bekezdését kérjük úgy
módosítani, hogy az Aján|ati dokumentáciő részeként kapott mĹĺszaki tervektől és egyéĹ
műszaki dokumentációtól tapasztalt eltérés előre nem láthatő köľülménynek minősül.''

Válasz:
Ajánlatkéľő a ľendelkezést a FIDIC Sáľga Ktinyv alkalmazására tekĺntettel _ mivel
tervezés-kivitelezés a szerződés táľgya, ezért a kivĺteli teľvek készítéséhez szükséges
vĺzsgálatok és azok figyelembevételével tłiľténő teľvezés a Vállalkoző fe|adatu - .'ó-
kívánja módosítani.

48. Kérdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 4.24.pontjának vonatkozásétban:
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A KF 4.24. A|cil<kely kiegészítés vonatkozásäban helýálló-e az az éľtelmezés, hogy a
Ytůlalkoző ezzel kapcsolatos költségeit aI9l12009. (Ix. 15.) Koľm. ľendelet 12. $ (3) bekezdés
a) pontja alapján Megrendelő megtéríti?''

Válasz:
Ajánlatkéľő az e|íĺírást nem kívánja módosítani' a Vállalkoző ezen feladatait és költségeit
a Kĺĺlöntis Feltételek 4.24 és az Ajánlati dokumentáció III. ktitet (Megrendelői
ktivetelmények) szabá|yozza, egyebekben pedig az ÄjánlLatĺ Dokumentáció II. kötet _

Szeľződéses Megálla.podás ľésÍeként kiadott.,,ÚTMUTATO A vÁLToZTATÁsoK,
vÁLLALKoZoI rovnľBLESEK KEZELÉsÉ'runz ns łz npÍľnsI SZERZoDÉs
ľĺÓuosÍľÁsÁHoz'' dokumentumban foglaltak szeľint jáľ el.

49. Kérdés:
,,Az Ajtnlati Dokumentáció II. kötet - Különos feltételek 7. pontjának vonatkozásában:
A Cikkely végén szerepel ez a mondat| ,,A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely
hozzáadandó:'', de nincs új Alcikkely.
Kimaradt az idę szánt szöve E, va1y tévedés és folösleges az új Alcikkelyre utaló mondat?

Kérjük a Cikkelý megfelelően helyesbíteni.''

Válasz:
Aj ánlatkéľő a Cikkelyt megfelelően helyesbítette.

50. Kéľdés:
,,Az Ajttnlati Dokumentáció II. kotet - Különös feltételek l1. pontjának vonatkozásźtbaĺ:
Az utolsó mondatba célszenĺ beszúrni: ,,A Mérnök ...e-mĺjszaki igazolást óllít ki ... és a
Mérnöki feladat elĺátására vonatkozó szerződésében meghątáľozottak szerint ... ''.

Kérjük a hivatkozott szęrződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását.''

Válasz:
Ajánlatkéľő a ľendelkezést nem kívánja módosítani.

51. Kéľdés:
,,Az Ajän|ati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 11.11. pontjának vonatkozásában:
A második bekezdést kérjük kiegészíteni: ,, '.. amely történhet beszámítás útján is, a Kbt. 135.

s @) bekezdésben foglaltak fig1lelembe vételével, vag/ ... ''. "

Yálasz:
Ajánlatkérő a ľendelkezést nem kívánja módosítani, tekintettel aľra, hogy a Kbt.
ĺľányadó a szerződésľe, illetve figyelemmel a Ptk. 6:63. $ (4) bekezdéséľe.

52. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 13.5. pontjának vonatkozásttban:
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Az elore nem látható többletmunka tekintetében ld' az Sz}y'r 3 . 1 l . ponthoz írottakat.

A tartalékkeľet felhasználásának alapjátképezbFlDlc Alcikkelyekĺe vonatk ozőanpedig ld,. az
SzM 3.13. ponthoz írottakat.

Kéľjük a hivatkozott szerzŕldéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását.''

Válasz:
ekben pedig a Szeľződéses
A v^LT0ZTATÁSoK,
ĺz ÉplrÉsl SZERZouns

laltak szeľint jáľ el.

53. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II' kötet - Különos feltételek 13.7. pontjának vonatkozt.sźlban:
A fenti Alcikkelyben ,,VáIlalkozó nem jogosult ... kiigazításľa" fęltételek közül a b) pontot
kéťük törölni, meľt álláspontunk szerint az ide sorolt jogszabályváltozások követkeżtében
előállhat olyan helyzet, amely megalapozza a Szetződés Kbt. l4l. $ alapján történő
módosítását' Ennek a lehetőségnek a kiztrásävalnem éľtiink egyet.''

Válasz:
Ajánlatkéľő az érintett ľendelkezést nem kívánja mĺídosítanĺ.

54. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Különös feltétęlek l4.8. pontjának vonatkozásźtban:
Az Alcikkelý kérjük kiegészíteni a behajtási költségátalányől szőlő 2016. évi IX. törvényre
történő hivatkozással.''

VáIasz:
Ajánlatkéľő a rendelkezést nem kívánja módosítanĺ figyelemmel a Ptk. 6:63. $ (a)
bekezdésére.

55. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Különĺis feltételek 15.2. pontjának vonatkozásában:
Az Alcikkely első bekezdését kiegészítő g) ponttal kapcsolatban jól éľtjük-e, hogy csak a
Szerződésben megjelĺilt alvállalkozók helyett bevont új alvállalkozől<hozkell- a Kbt. l38. $-
ának megfelelően _ a Megľendelő jóváhagyása?

Válasz:
Igen.

56. Kérdés:
,,Az Ajźnlati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 15.2. pontjának vonatkozäsában:
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Ugyancsak a KF l5.2. Alcikkely kiegészítésének elso bekezdését kéľjük kiegészíteni: ,,amely
,:'r!:"k* beszámítás útján is, a Kbt' 1-'5. s @) bekezdésbenfoglaltakfigyelembe vételével, vagy

Válasz:
Ajánlatkéľő a ľendelkezést nem kívánja módosítani, tekintettel arľa, hogy a Kbt.
iľányadró a szerződésľe, illetve figyelemmel a Ptk. 6:63. $ (4) bekezdéséľe.

7723 Budapest, Älkotás utca 53. (\,ÍoM patk) E épület 3. emelet

57. Kéľdés:
,,Az Ajźnlati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 16.1. pontjának vonatkozásttban;
Nem érttink egyet az Alcikkely törlésével, az egyoldalúan hátrányos Vállalkozó szttmtra.

Kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását.''

Válasz:
Ajánlatkérő a ľendelkezést nem kívánja mridosítanĺ.

58. Kéľdés:
,,Az Aján|ati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 16.2. pontjának vonatkozásźlban:
Nem értünk egyet az Alcikkely (d) bekezdésének tĺirlésével, az aMegľendelő szerződésszegése
miatti következményeket áthántja Yźĺlla|koz&a, ezáItal ellentétes a Kbt. l35. $ (11)

bekezdésében fo glaltakkal.

Kérjük a hivatkozott ľendelkezés törlésének visszavonását'''

Yá|aszz
Ajánlatkéľő az e|őíľást nem kívánja módosítani' a Kbt. 135. $ (11) bekezdése nem a
kéľdésben foglalt esetköľľe vonatkozĺk. A FIDIC Sáľga Ktinyv 16.2 d) pontja nem egy
jogszabályon alapulő, ezá.Jta| iľányadó felmondási jogosultságot rögzít, hanem egy
szeľződésen (két fél megállapodásán) alapuló felmondási okot, amelyet Megľendelő nem
kíván elfogadni és alkalmazni, ezért ttiľli az A|ta|ános Feltételek kiiréből' melyľe
tekintettel a pont ttiľlése nem ütktizik a Kbt. 135. $ (11) bekezdésébe.

59. Kéľdés:
,,Az Ajánlati Dokumentáció II. kötet - Különös feltételek 16.4. pontjźlnak vonatkozásttban:
Az eredeti Alcikkely c) alpontjának törlése ellentétes a Ptk. 6:142. $, a 6: 143. $ és a Kbt. 135.

$ (1 1) bekezdésében foglaltakkal.

Kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását.''

Válasz:
Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja módosítani. A ttiľlésľe keľiilt rendelkezés nem a
Ptk., hanem az Altalános Feltételek szerinti szerződéses feltétel, amelyet ajánlatkéľő nem
kíván alkalmazni. Ezen feltétel töľlése nem ellentétes a Ptk-val.
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60. Kéľdés:
,,A felolvasólapon az aján|ati áron kívül minden értékelési réssze.mpontnál szerepel hogy nem
számszerűsíthető. A dokumentáció alapján a 2.3 sorban ahol az m.2.e) szakembeľ sżakmai
tapasztalatát vizsgźtlja Ajánlatkérő, a szakmai tapasztalat számszerúsíthető hónapokban
kifejezve' Kérjük szíveskedjenek a felolvasólapot módosítani, hogy a 2'3 sorban feltüňtetésľe
kerüljön a szakember szakmai tapasztalata, hónapokban kifejezve.''

Válasz:
Ajánlatkéľő a felolvasólapot mĺódosította.

61. Kéľdés:
,,ad.3.19.) Kéľjük e pont első mondatát szíveskedjenek pontosítani:
Javaslatunk:A végszámla befogadását és kiegyenlítését követően Megrendelő Vállalk ozőval
szemben kifizetéssel nem taľtozik,kivételt képez az e pontban megllatźrozott jogfenntartó
ny i|atko zat el fo gad ás áb ől szźlrĺľlazó fi z eté s i kötel ez etts é get.''

Válasz:
Ajánlatkérő az érintett pontot ľészben mĺídosította, egyebekben nem kívánja mĺídosítanĺ.

62. Kérdés:
,,ad'3.20.) utolsó bekezdését kérjük törölni. Helyette: Bármely a teljesítés során benyújtott ,de
megállapodással nem zźtrult Vállalkozói jogfenntartó nyilatkozat a szerzĺides eiożoetben
rogzítetteljźtrásaszerintkerülelbírálásra,lezárásta."

Válasz:
Ajánlatkéľő a ľendelkezést nem kívánja módosítani.

63. Kéľdés:
,,ad.3.22.) Kérjük e pont harmadik bekezdésének utolsó mondatát szíveskedjenek törölni.''

Válasz:
Ajánlatkéľő a ľendelkezést nem kívánja módosítanĺ.

64. Kérdés:
,,A mtĺtárgyat Makád község felől burkolt közúton, majd az árvédelmi töltésen vezetettkb. 5,2
km hosszú aszfaltbuľkolatú vizĺ.j;gyi úton lehet megközelíteni. Kérjük T. Ajánlatkérő
állásfoglalását a tekintetben, hogy az árvédelmi töltésen engedélyezett e az építési forgalom
lebonyolítása! Amennyiben igen, kérjük megadni, hogy ez jár e valamilyen koltséggel a
Kivitelezőnek.''

Yá|asz:
Azárvéd,elmĺ tiiltésen engedélyezett azépítésĺ foľgalom. Ajánlatkérő ttiltéshasználatĺ díjat
nem számít fel, de az Ajánlati Dokumentáció ,,III. kötetében foglaltaknak megfelelően a
munkálatok végeztével szükséges a beszállítási útvonalként használt töltésszakasz
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buľkolatának és a töltéstestnek helyreállítása' az eredetivel legalább megegyező
minőségben és teherbírással.

Kéľjůik a Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szeľeplő(ke)t, hogy ajánlatát a fentiek figyelembe
vételével szíveskedjen benyújtani!

1723Budapest, Álkotás utca 53. (l\,ÍoM paĺk) E épiiłet 3. emelet

Budapest, 2016. október 7.

EusŐ Młcvłn
KÖzgtszenzÉst
TÄNÁcsłoó Znľ.
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