
  

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:  

3.412.991.020  

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 A szerződéses összeg, amelyhez ez a módosítás 

kapcsolódik 3.383.246.000 Ft., amely tájékoztató az eljárás eredményéről: KÉ-9972/2012. 

számon elérhető  

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: 
DC Konzorcium nevében eljáró Duna Aszfalt Kft.  

Postai cím: 
Béke utca 150.  

Város/Község  
Tiszakécske  

Postai irányítószám: 
6060  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Tóth László és Varga Antal ügyvezetők 

Címzett: 

Telefon: 
+36 76540060  

E-mail: Fax: 
+36 76540061  

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: 

Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 03.01, 03.02, 03.03 védelmi szakaszai 

építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek 

elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (ADU-1)  

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 Bács-Kiskun megyei szakasza közigazgatási területén.  

NUTS-kód HU331  

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2012/06/18 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

  

Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 03.01, 03.02, 03.03 védelmi 

szakaszai építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a 

kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő 

tartalommal (ADU-1) 

 

 

A szerződés mennyisége: 

Főbb létesítmények: 

Építési munkák. 

— Töltésépítés, töltésrekonstrukció 60,0 km, 

— Töltéskorona burkolás 52,8 km, 

— Szivárgó építés 8,2 km, 

— Zsilip és szivattyútelep rekonstrukciók 3 db, 

— Békavári zsilip NA 800 rekonstrukciója, a csatlakozó csatorna torkolati mértékadó 

vízhozama a torkolatnál0,18 m3/sec, 

— Érsekcsanádi szivattyútelep 3 x NA 1000 rekonstrukciója, a csatorna mértékadó 

vízhozama a torkolatnál 8,4m3/sec (szivattyú kapacitás: 6,0 m3/sec), 

— Vajastoroki zsilip 2 x n1650 x 2100 vb. rekonstrukciója, a csatorna mértékadó 



vízhozama a torkolatnál (6,0 m3/sec). 

Főbb mennyiségek tájékoztató adatai: 

 

Töltésépítés: 284 000 m3. 

Kavicsszivárgó: 54 000 m3. 

Töltéskorona burkolat: 158 000 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: 3412991020 Pénznem: HUF  [x]  [ ]  ,  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

  

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

VAGY: 

Kezdés 2012/05/23 (év/hó/nap)  

Befejezés (év/hó/nap)  

  

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/07/23 (év/hó/nap)  

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/07/15 (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 

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 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 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 



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 

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett 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 

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

  

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 
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: 2011 /S 252 - 411147  

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/12/31 (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33289 / 2011 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/01/05 (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: 9972 / 2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/29 (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):  

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

nettó 3.383.246.000,- HUF, azaz hárommilliárd-háromszáznyolcvanhárommillió-

kettőszáznegyvenhatezer forint, amely azonos a 3.323.246.000,- HUF Ajánlati Ár és 

60.000.000,- HUF feltételes összeg együttes összegével. Módosítás szövege: (Szerződéses 

Megállapodás 4.sz. módosítása) 

3.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2014. március 31-ig 

köteles teljesíteni. 

 

A Módosítás szövege: 

8. A Szerződés elfogadott végösszege: 3.412.991.020,- Ft, azaz hárommilliárd-

négyszáztizenkettőmillió-kilencszázkilencvenegyezer-húsz forint, amely (a feltételes 

összeg nélküli) Egyösszegű Ajánlati Árnál 89.745.020,- Ft összeggel magasabb és 

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

 



A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2014. július 15. napjáig köteles 

teljesíteni.  

IV.1.3) A módosítás indoka:  

2.1. 1. sz. változtatási javaslat „03.02 védelmi szakasz Műtárgy rekonstrukciója, 

Vajastoroki zsilip - főelzárás cseréje”  

 

Vállalkozó az ajánlati terv alapján készítette a projektelem kiviteli terveit. Vállalkozó az 

elzáró táblák kiviteli tervezési munkákhoz történő felmérése és roncsolásos vizsgálata 

során olyan előre nem látható mértékű korróziós és deformációs állapotokat tárt fel, melyek 

alapján egyértelművé vált, hogy azok felújítása nem elegendő, a műtárgy árvízvédelmi 

biztonsága érdekében a táblák cseréje szükséges. A táblák vezetőhornyainak deformációs, 

korrozív károsodásai is jelentős helyszíni felújítást igényelnek. 

 

2.2. 1. sz. számú Vállalkozó követelés „a 2013. évi rendkívüli árhullám okozta 

költségtöbbletek illetve határidő módosítása”  

Hivatkozott feltételek a KSZF 8.4. alcikkelye alapján:  

„Kivételesen kedvezőtlen éghajlati viszonyoknak az alábbi meteorológiai, 

hidrometeorológiai, hidrológiai és talajvíz viszonyok minősülnek: 

…… 

- a III. fokú vagy rendkívüli árvízvédelmi vagy belvízvédelmi készültség 10 napot 

folyamatosan meghaladja…” 

 

Az időtartam meghosszabbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezek a kivételes 

viszonyok a Vállalkozó által kidolgozott és a Mérnök által elfogadott ütemtervben foglalt 

munkák végzésében akadályozzák a Vállalkozót. 

 

A készültségi fokozatokra vonatkozó igazolásokat a területileg illetékes Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóságtól, a csapadékviszonyokra vonatkozó igazolást az Országos 

Meteorológiai Intézettől a Vállalkozónak kell beszerezni. A talajvíz szintjére vonatkozó 

adatokat a Vállalkozónak, a Mérnök folyamatos ellenőrzése mellett kell dokumentálni.” 

 

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. 

 

2.3. 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. 

 

2.4. 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: 2014/04/14 (év/hó/nap) 



  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) Egyéb információk:  

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

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

intenzitással valósul meg. 

 

A szerződéses összeg, amelyhez ez a módosítás kapcsolódik 3.383.246.000 Ft., amely 

tájékoztató az eljárás eredményéről a KÉ-9972/2012. számon elérhető  

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

A nyertes ajánlattevő a hirdetménybe foglaltakkal mindenben egyetért.  

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

  

 


