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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 5. 
 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) ajánlatkérő által a 2016/S 198-
356365 iktatószámon közzétett hirdetménnyel megindított, „A „Nagyműtárgyak fejlesztése és 
rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódóan. 
 
Kérdés: 
1. A Szerződéses megállapodás 3.5. pontja az alábbiakat tartalmazza: 
„Bármely (rész)számla igazolása és kifizetése nem jelenti a (rész)számla tartalmának egyidejű műszaki 
átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, 
jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való 
joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által végzett szolgáltatás nem osztható 
és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet 
szerinti műszaki átadás-átvételét.  A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem 
irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét használatba veszi, mely esetben a 
Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.“ 
 
Ennek megfelelően, ha és amennyiben a szerződés teljesítése során esetleg előfordul olyan eset, hogy a 
Megrendelő a Létesítmény valamely részét mégis használatba veszi, akkor abban az esetben az a rész 
műszakilag átadottnak tekintendő és ezen időponttal a jótállási időszak e munkarész vonatkozásában 
elkezdődik. 
 
Kérjük megerősítésüket, hogy az idézett szerződéses rendelkezést helyesen értelmezzük.    
 
Válasz:  
Rosszul értelmezi a kérdező. Kizárólag műtárgyanként van műszaki átadás-átvétel. Kisebb részeket 
Ajánlatkérő nem vesz át műszaki átadás-átvétel keretében. Pl. a Kisköre esetén nyílásonként történik a 
felújítás, hisz az egész műtárgy leürítése és egy ütemben való rekonstrukciója nem lehetséges, mivel 
üzemelő rendszerről van szó. Egy-egy nyílás rekonstrukciója és üzempróbája után kötelezően vissza 
kell rá engedni a vizet, és ez nem jelenti azt, hogy az üzemeltető használatba vette, műszaki átadás-
átvétel kizárólag műtárgyanként lesz. Tehát az egy műtárgy szerződés szerinti munkálatainak 
befejeztéig üzemeltető nem veszi üzemeltetésre vissza, de a Vállalkozó kizárólag nyílásonként 
végezheti a munkáját a többi nyílás működésképes állapotban tartása mellett. 
 
Kelt: Budapest, 2017. február 3.   
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