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A "Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása,
műtárgy építés és rekonstrukció" projekt - Tassi és Kvassay zsilipek
rekonstrukciójának FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása
tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/32
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.03.20.
Iktatószám: 3477/2013
CPV Kód: 45248500-2;71240000-2
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Budapest, Tass, Makád
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft.;REÁL-GÉP Daru és
Elektro Szerviz Kft.;Békés Drén Környezetvédelmi,
Víz-, és Mélyépítési Kft.

Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem Vízügy

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Postai cím: Márvány utca 1/d.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dancsa István

Telefon: +36 12254400

E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft.

Postai cím: Szénás u. 15.

Város/Község: Kiskunhalas

Postai irányítószám: 6400

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft.

Címzett: Balogh Endre ügyvezető

Telefon: +36 77528445

E-mail: vizgep@t-online.hu

Fax: +36 77420639

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: REÁL-GÉP Daru és Elektro Szerviz Kft.

Postai cím: Láva utca 21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1239

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): REÁL-GÉP Daru és Elektro Szerviz Kft.

Címzett: Dalmady Antal Tamás ügyvezető

Telefon: +36 12101185

E-mail: daru@real-gep.t-online.hu

Fax: +36 12101185

Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-, és Mélyépítési Kft.

Postai cím: Petőfi Sándor u. 20.

Város/Község: Békés

Postai irányítószám: 5630

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-, és Mélyépítési Kft.

Címzett: Bertalan Károly cégvezető (meghatalmazott)

Telefon: Telefon: +36 66510610

E-mail: info@dren.hu

Fax: Fax: +36 66510611

Az ajánlattevő általános címe (URL):
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----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű x

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

x Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Vízügy

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozói szerződés keretében a "Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, 
műtárgy építés és rekonstrukció" projekt - Tassi és Kvassay zsilipek rekonstrukciójának FIDIC Sárga



4

Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek megfelelő tartalommal.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Kivitelezés

x Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Budapest, Tass, Makád

NUTS-kód HU101, HU102

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2012/08/28 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Tárgya: 
Vállalkozói szerződés keretében a "Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, 
műtárgy építés és rekonstrukció" projekt - Tassi és Kvassay zsilipek rekonstrukciójának FIDIC Sárga 
Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletnek megfelelő tartalommal. 
Mennyisége: 
Kvassay zsilip rekonstrukció. 
3,2x3,3 m nyílású zsilip 3 nyílás. 
Gerebtisztító gép 5 tm tehernyomatékkal 1 db. 
Acélszerkezet 28 tonna. 
Gerebtisztító tartószerkezet 10 tonna. 
3,2-3,3 m nyílású zsilip rekonstrukciója. 
Gerebtisztító gép telepítése. 
Gerebtisztító tartószerkezet építése. 
Bejáró út 1 db. 
Tassi zsilip rekonstrukció.
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1,0x1,4 m nyílású töltő-ürítő csatorna elzáró zsilip rekonstrukció 4 db. 
13x3,8 m méretű billenő-elzáró tábla mozgató berendezésének rekonstrukciója 2 db. 
7,0x8,6 m méretű támkapu mozgató berendezésének cseréje 2 db. 
Berendezéseket működtető villamos és irányítástechnikai berendezések cseréje 1 készlet. 
Vezénylőfülke átépítése 1 db. 
Gépházak átépítése 2 db. 
Szivárgás gátló injektálás 450 m³. 
A munkaterek kialakítása a műtárgy víztelenítésével és a kivitelezési tervek elkészítése és az
engedélyek megszerzése is a vállalkozó feladata. 
Árvízvédekezési terv és megvalósulási tervek készítése, beleértve az üzemeltetési engedélyek
megszerzéséhez szükséges terveket, az üzemeltetési kezelési és karbantartási utasításokat és
gépkönyveket. Vízügyi szakfelügyelet biztosítása. 
Ajánlattevő feladata a munkatér kialakítás a műtárgy víztelenítésével kapcsolatban. 
A becsült érték tartalmazza a feltételes összeget is. Feltételes összeg: nettó 5 000 000 HUF. 
A feltételes összeg nem része az ajánlati árnak és csak a Kbt. 303. §-a vagy a Kbt. 125. § (3)
bekezdése alapján használható fel. 
FIDIC Sárga könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megkötésre a szerződés. 
Részletes műszaki leírást az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. 
Becsült érték áfa nélkül: 449 205 100 HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45248500-2
További tárgyak: 71240000-2

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 444.200.000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 19 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
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III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

x Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó HUF) 60
Szakmai ajánlat 40

VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 250 - 408258

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/12/29 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33045 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/01/04 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 170 - 280662

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/09/05 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13478 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/09/07 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Régi szöveg:
6.11. Jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének feltétele, hogy az Európai Bizottság a
Támogatási Kérelmet elfogadja. A hatályba lépés napja az a nap, amikor a Megbízó írásos értesítését
a Támogatási Kérelem elfogadásáról a Vállalkozó igazoltan kézhez veszi.
Új szöveg:
- 6.11. pont hatályon kívül helyezve

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai
Bizottsághoz benyújtott Támogatási Kérelmének visszavonásáról ["Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág
(RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi
vízleeresztő műtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója"] szóló 1281/2012. (VIII. 6.)
számú Korm. határozatban a Kormány visszavonta a projekt "Kotrás" projektelemre vonatkozó
részét. A "Kotrás" projektelem visszavonása következtében a projekt tartalma olyan mértékben
csökkent, hogy már nem minősül nagyprojektnek, ezért nincs szükség az Európai Bizottság
jóváhagyására, a Támogatási Kérelem elfogadására, így a szerződés 6.11 pontja okafogyottá vált.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/02/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlatevőként szerződő fél a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/13 (év/hó/nap)
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