
  

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

 
 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők 

nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:  

AK07484  

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a 

Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség 

vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:  

Kbt. 6.§ b)  

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:  

Harmadik rész  

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség 

szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:  

642.874.416  

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;  
 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek 

közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:  

Kötelező  

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  

2014.05.23  

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 

hirdetmény ellenőrzését:  

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 

kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:  

nem jogosult  

  
 

Egyéb közlemény: 

Ajánlatkérő adószáma: 15796019-2-41  

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  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

  

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

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

Postai cím: 
Láva utca 21.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1239  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Dalmady Tamás ügyvezető 

Címzett: 

Telefon: 
+36 12101185  

E-mail: Fax: 
+36 12109164  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevő általános címe (URL):  

----------------------------- (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 

[ ] 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: 

Szerződéses Megállapodás a „Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 04.01 

védelmi szakaszán a Sió torkolati mű rekonstrukciója építési munkáinak a FIDIC Sárga 

Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (X.15.) Korm. 

rendeletnek megfelelő tartalommal (KODU-1)” tárgyú beruházás megvalósítása.  

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  [ ] Árubeszerzés  [ ] Szolgáltatás megrendelés  

[ ] Kivitelezés 

[x] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja 

Szolgáltatási kategória száma:  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében 

  

  

  

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 

A Duna Tolna megyei szakasza  

NUTS-kód HU233  

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2012/06/22 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

  

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

A „Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 04.01 védelmi szakaszán a Sió 

torkolati mű rekonstrukciója építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti 

megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (X.15.) Korm. rendeletnek 

megfelelő tartalommal (KODU-1) 

A szerződés mennyisége: 

 

Főbb létesítmények: 

Építési munkák 

- Vízleeresztő zsilip és hajózsilip rekonstrukciója 1 db 

Sió árvízkapu rekonstrukció  

A Sió árvízkapu elsődleges feladata a Duna jeges árvizeinek kizárása a Sió-csatorna 

medréből. Ezt a feladatát a torkolati mű árvízkapuként látja el.  

Az árvízkapu további feladatai:  

- a Sió vizének bevezetése a Dunába,  



- időszakosan duzzasztott vízszint biztosítása a Sió-csatornában,  

- az időszakos hajózás esetén meder duzzasztással, a balaton vízleeresztések 

vízmennyiségének csökkentése,  

- hajók átzsilipelése.  

Az árvízkapu fő létesítményei:  

a 13,50 m szabad nyílású duzzasztó és vízlevezető műtárgyrész, valamint  

a 13,50 m × 95,00 m hasznos méretű hajózsilip.  

Mind a két létesítmény fölött, az árvízvédelmi töltés tengelyében, egy-nyomú üzemi híd 

vezet át („C” jelű terhelési osztály szerinti járműteherre méretezve).  

Kapcsolódó egyéb létesítmények:  

- vezénylő torony,  

- felvízi-alvízi mólók és vezetőművek,  

- elő- és utófenék burkolatok és partvédő művek,  

- bal parti betétgerenda tároló és bakdaruk,  

- bal parti üzemi és műhely épület,  

- jobb parti hőközpont,  

- vízellátást biztosító kúttelep és vízműrendszer,  

- villamos energiaellátás létesítményei. 

Főbb mennyiségek tájékoztató adatai:  

Elektro-olajhidraulikus mozgató berendezések felújítása 

- 15 db olajhidraulikus munkahenger felújítása, olajcsövezéssel, szerelvényekkel 

- 7 db olajhidraulikus tápegység cseréje szerelvényekkel 

- Villamosműködtető, irányítástechnikai mérő és jelzőberendezések felújítása  

Acélszerkezetű elzáró berendezések felújítása 

- Vízleeresztő és hajózsilip elzáró berendezései 5 db 

- Hajózsilip töltésürítő zsiliptábláinak felújítása 6 db 

- Ideiglenes elzáró gerendák felújítása 26 db 

- Acélszerkezetek korrozióvédelme 13500 m2 

13,5 m szabadnyílású acélszerkezeti üzemi híd felülvizsgálata és felújítása 

Vezénylő torony rekonstrukció 28 m2 

Szakaszvédelmi és központ és üzemi épület rekonstrukció 403 m2 

Raktárépület rekonstrukció 80 m2 

A fentiekre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése  

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45243510-0     

További tárgy(ak) 45248100-8     

  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) 

Áfa 

nélkül 

Áfával  Áfa 

(%) 

Érték: 642874416 Pénznem: HUF  [x]  [ ]  ,  

 



II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

  

Az időtartam hónapban: 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: 2014/07/30 (év/hó/nap)  

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

A szerződés határozatlan időtartamra szól [ ] igen [x] nem  

  

 

 

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  

[ ] 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 

[ ] 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 



meghirdetett meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

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

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 

kialakított eljárás 

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 

kialakított eljárás 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

[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 

[ ] 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  

  Részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (feltételes összeg nélkül) 70 

2. Szakmai ajánlat 20 

3. 
Munkanélküli és tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának 

mértéke (fő) 
10 

 

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: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33648 / 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: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8626 / 2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/05/25 (év/hó/nap)  

  

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 



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

[ ] igen [x] nem  

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

is):  

A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó 

535.011.000 HUF, azaz ötszázharmincötmillió-tizenegyezer forint amely azonos az 

523.011.000 HUF Ajánlati Ár és 12.000.000 HUF feltételes összeg együttes összegével.  

3.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2013. december 31-ig 

köteles teljesíteni. 

 

Módosítás szövege: (Szerződéses Megállapodás 1.sz. módosítása) 

8. A Szerződés elfogadott végösszege (nettó) 642 874 416,- HUF, azaz 

hatszáznegyvenkettőmillió-nyolcszázhetvennégyezer-négyszáztizenhat forint, amely a 

feltételes összeg nélküli Ajánlati Árnál (nettó) 119 863 416,- HUF összeggel magasabb, és 

amelyből feltételes összegnek minősül 0,- HUF azaz nulla forint.  

 

A Szerződéses Megállapodás 3.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2014. július 30-ig köteles 

teljesíteni.  

IV.1.3) A módosítás indoka:  

1. A szerződésmódosítás indokai 

 

2.1. 1. sz. Változtatási javaslat 

 

2.1.1 Vezénylő torony 

Vezérlő Torony jelenlegi acél vázszerkezete a talplemezek körüli korrózió miatt a 

szabványos terheket nem bírja el. A második szint nem megengedett méretű pillanatnyi 

alakváltozását, szerencsétlenebb esetben annak maradó alakváltozását idézhetik elő. 

(Vállalkozó ennek megelőzése és az esetleges baleset elkerülése érdekében a födémet 

aládúcolta.) 

A kőburkolat a 6 cm vastag parapet falra jelentős terhet ad át (a mészkőlap súlya egyenként 

40 kg, összességében 8 tonna). A külső mészkő burkolat meglazult, a feltárások alapján 

felfüggesztése korrodált, csővég feltárásánál és a gerendák elhelyezése során okozott 

vibráció miatt a burkolat omlása is bekövetkezhet.  

2.1.2 Olajhidraulikus mozgató berendezések 

Hidraulika munkahengerek állapota külső szemrevételezéssel volt felmérhető. A valós 

állapot a tenderterv szerinti beavatkozásokhoz szükséges szétszerelés után vált láthatóvá. 

A munkarudak cseréjét részben a sérüléseken keresztül kihordott olaj környezet 

szennyezése indokolja, - másrészt a sérüléseken keresztül behordott szennyeződés a 

tömítést teszi tönkre és a rendszerben lévő olajat szennyezi.  

Felvíz oldali hidraulika aknákat a legutóbbi Duna-i árvíz idején a Sió megemelkedő 

vízszintje következtében a víz elöntötte, villamos berendezések, kábelek részben víz alá 

kerültek. Vállalkozó a hidraulika tápegységek kiemelésével és árvízszint feletti 

elhelyezésével a későbbi elöntést megakadályozta. A védőházak építés környezet- és 

vagyonvédelmi szempontból válik szükségessé.  

2.1.3 Műtárgy főelzáró szegmens tábla fűtés 



A folyadékkeringetéses rendszer csöveinek felhasználásával nem kell a műtárgyat és a 

szegmenstáblát jelentős mértékben megbontani. A fűtőkábeles megoldás korszerűen 

szabályzó fűtési módot jelent, a meglévő fűtőcsőbe való befűzése lehetővé teszi az esetleg 

meghibásodó fűtőkábel cseréjét. A javasolt műszaki megoldás a rendelkezésre álló 

időkeretben elvégezhető. 

 

2.2. 1.számú Vállalkozói Követelés  

2.2.1 Rendkívüli időjárási körülmények – csapadékos időjárás, árvíz- és belvíz helyzet 

Vállalkozó erre vonatkozó igényét a FIDIC Szerződéses Feltételek 8.4 Alcikkelyének 

[Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbítása] (b) és (c) pontjára, 17.3 Alcikkelyének 

[Megbízó kockázatai] (h) pontjára, 17.4 Alcikkelyére [Megbízó Kockázatának 

Következményei] valamint 19.4 Alcikkelyére [Vis Maior következményei] való 

hivatkozással jelentette be, mivel a rendkívüli (extrém) időjárási körülmények és a Duna 

áradása miatt teljesítése ellehetetlenült, késedelmet szenvedett és költségei merültek fel. 

Vállalkozó a FIDIC Szerződéses Feltételek 20.1 Alcikkely [Vállalkozó követelései] alapján 

jogosult a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és további fizetségekre a fenti 

pontok szerint és a Szerződéssel összefüggésben. 

Fentieket alátámasztja, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. március 14-én 

riasztást adott ki az érintett részére a hófúvás kialakulásának veszélye és a változó 

intenzitású havazás és a 100 km/h szél miatt. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. március 25-én és április 2-án újabb riasztást 

adott ki a nagy mennyiségben lehulló csapadék miatt. 

Fentieket egyértelműen alátámasztja az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai 

elemzése. A Meteorológiai elemzés szerint a Helyszínt érintő csapadékösszegek vizsgálata 

alapján elmondható, hogy 2013. év első negyedévében átlagon felüli értéket 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csapadékösszegekre vonatkozó elemzésében 

megállapítást nyert, hogy a január-márciusi negyedévben lehullott csapadék mennyisége 

rendkívül szélsőséges az elmúlt 50 év adatainak vizsgálata alapján.  

2.2.2 Duna rendkívüli áradása, veszélyhelyzet elrendelése 

Vállalkozó erre vonatkozó igényét a FIDIC Szerződéses Feltételek 8.4 Alcikkelyének 

[Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbítása] (b) pontjára, 17.3 Alcikkelyének 

[Megbízó kockázatai] (h) pontjára, 17.4 Alcikkelyére [Megbízó Kockázatának 

Következményei] valamint 19.4 Alcikkelyére [Vis Maior következményei] való 

hivatkozással jelenti be, mivel a rendkívüli (extrém) időjárási körülmények és a Duna 

áradása miatt teljesítése ellehetetlenült, késedelmet szenvedett és költségei merültek fel. 

Vállalkozó a FIDIC Szerződéses Feltételek 20.1 Alcikkely [Vállalkozó követelései] alapján 

jogosult a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és további fizetségekre a fenti 

pontok szerint és a Szerződéssel összefüggésben. 

A 2013. évben történt rendkívüli, nem várt mértékű és gyakoriságú árvízvédelmi- és 

belvízvédelmi készültségek fennállását, melyek késedelmet és akadályoztatást jelentettek a 

Vállalkozó számára. 

A 2013. évi árvízi veszélyhelyzettel érintett területen a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 49. § 

(1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (4) bekezdésében, (6) bekezdés a) pontjában, valamint 

a Kat. 50–51. §-ában meghatározott intézkedések alkalmazhatóságát rendelték el 

[177/2013. (VI. 4.) Korm. rend. 2. §]. 

2.2.3 Sió Árvízkapu Műtárgy folyó munkái felfüggesztésének, és a téli üzemre való 

felkészítésének elrendelése 

 

Vállalkozó erre vonatkozó igényét a FIDIC Szerződéses Feltételek (A Vállalkozó által 



tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése- építése szerződéses feltételei a 

kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, 2001. évi magyar nyelvű kiadás) 8.4 

Alcikkelyére [Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbítása] valamint 20.1 Alcikkelyére 

[Vállalkozó követelései] való hivatkozással jelentette be, igényt tartva a Megvalósítás 

Időtartamának meghosszabbítására és a felmerülő költségek kifizetésére. 

Vállalkozó igényét alátámasztja, A megelőző időszakban tartós akadályoztatást okozó 

időjárási és hidrológiai események után a műtárgy felújítása folytatódott, de a kieső idők 

miatt bekövetkezett késést nem volt mód ledolgozni, mivel az Üzemeltető 2013. október 

21-én utasította a Vállalkozót a folyó munkák megállítására. Az Üzemeltető elrendelte a 

műtárgy üzembehelyezését és a téli üzemvitelre való felkészítését 2013. november 15-i 

határidővel. 

 

Vállalkozó a hivatkozott feltételek szerint tekinti magát jogosultnak az árvíz okozta kiesés 

miatt a teljesítési határidő módosítására és az árvízkárok miatt a szerződéses ár 

kiigazítására. 

 

2.2.4 Felek előzőekkel összefüggésben rögzítik, hogy azon nagyságrend, mellyel 

Vállalkozónak az adott helyzetben általában, elvárható módon számolnia kellett és ennek 

megfelelően az ésszerű és elvárt üzleti kockázatvállalás keretében Vállalkozó számolt is, 

nem képezi vonatkozó vállalkozói követelés és jelen szerződésmódosítás tárgyát. 

 

2.2.5 Előzőek alapján a FIDIC ÁSZF 4.12 Alcikkelyére [Előre nem látható fizikai 

körülmények], 8.4 Alcikkelyének [A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása] (b) és 

(c) pontjára, és a 17.3 Alcikkelyének [A Megrendelő kockázatai] (h) pontjára, valamint a 

20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelései] előírásaira hivatkozással a Szerződéses Ár 

kiigazításának és a Teljesítési határidő meghosszabbításának szükségessége merült fel.  

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja 

Dátum: 2014/04/29 (év/hó/nap) 

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) Egyéb információk:  

A projekt a Kohéziós Alap támogatásából (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 számú 

támogatási szerződés alapján) és a Magyar Állami költségvetésből, 100%-os támogatási 

intenzitással valósul meg.  

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal mindenben egyetért.  

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/05/23 (év/hó/nap) 

  

 


