
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 3. 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) ajánlatkérő által a KÉ 

17670/2017 iktatószámon közzétett hirdetménnyel megindított, „Vállalkozási szerződés keretében a 

„Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-

00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési feladatok 

ellátása, és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletnek megfelelő 

tartalommal.” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő 

tájékoztatást adja. 

 

Kérdés: 

A III. kötet Megrendelő követelményei II. Részletes információk a tervezett létesítményekről pontban 

az Óberettyó csatorna és a Szeghalmi övcsatorna esetében a következő szerepel:  

„A kotrásból kikerülő iszap elhelyezése céljából a rézsű felső harmadába cölöpsort kell telepíteni, erre 

rőzsefonat kerül, mögötte geotextíliával.” 

Elfogadható-e a kotrásból kikerülő iszap elhelyezése céljából az ún. biológiai támfal építése a 

következőkben leírtak szerint: a rézsű felső harmadába karósor kerül telepítésre, erre természetes 

anyagból (pl. rőzse, nád) borítás kerül, mögé geotextília, ezzel megakadályozva a kirakott iszap 

lefolyását a rézsűről. 

 

Válasz: 

Igen, amennyiben a nád nem önállóan, vagy olyan kolbászméretben kerül beépítésre, hogy képes az 

iszap terhelését megtámasztani. 

 

Kérdés: 

A III. kötet Megrendelő követelményei II. Részletes információk a tervezett létesítményekről pontban 

Szeghalmi gyűjtőcsatornánál az alábbi szerepel: 

„A gyűjtőcsatornánál a feliszapolódás mértéke a 6+800 szelvényig 40-50 cm. 6+800 fm szelvénytől a 

csatorna karbantartását 20 cm gyökérzónás kotrással kell elvégezni. 10+075 és 10+470 fm szelvények 

között egy iszapdugó található a maga 40 cm-es vastagságával, amely nagyban hozzájárul a lefolyás 

akadályozásához.” 

Az Ajánlati felhívásban, a III. kötet Megrendelői követelményei I. Általános követelmények 2.1.1. Az 

építési munka megnevezése, a terület leírása pontban szereplő összegző táblázatban és a IV. kötetben a 

következő áll: A 0+000 és 8+629 szelvények között és a 12+482 szelvény felett gyökérzónás kotrás 

21571 m3. 

Kérjük meghatározni, hogy melyik előírás a helyes. 

 

Válasz: 

A 3. kötet Megrendelő követelményei I. Általános követelmények 2.1.1 Az építési munka 

megnevezése, a terület leírása pontjában található összegző táblázatban a III. Szeghalmi 

gyűjtőcsatorna 1. pontja javításra került, helyesen: Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő 

kotrás a 0+000 és 15 +023 szelvények között, tervezett mennyiség: 21 571 m3. 

A 4. kötet Ajánlati ár bontása összegző táblázatában a III. Szeghalmi  gyűjtőcsatorna 1. pontja 

javításra került, helyesen: Tervezett, a vízjogi  engedélyes szintre történő kotrás a 0+000 és 15+023 

szelvények között, tervezett mennyiség: 21 571 m3. 

 

Kérdés: 

A III. kötet Megrendelő követelményei II. Részletes információk a tervezett létesítményekről pontban 

Szeghalmi főcsatornánál az alábbi szerepel: 

„A 0+600 szelvénytől a végszelvényig jobb oldalon, a kitermelt talajt hely hiány miatt el kell szállítani 

a szeghalmi kommunális hulladéklerakóra” 

A munkálatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele Talaj pontban az alábbi szerepel: 

„A kitermelt talaj a helyszínen kerül elhelyezésre, kivételt képez a Szeghalmi főcsatorna 0+600 

szelvény és a 3+793 szelvényei között kitermelt 23 054 m3 iszap, amelyet a szeghalmi 

hulladéklerakóra kell szállítani.” 



A hatályos Ajánlati felhívásban a Szeghalmi főcsatornánál az alábbi szerepel: 

„1. Tervezett, a vízjogi engedélyes szintre történő kotrás: 22 994 m3” 

A 0+600 és a végszelvény között több a kotort, elszállítandó mennyiség, mint a teljes hosszra kiírt 22 

994 m3. 

A IV. kötetben kitermelt, elszállítandó földmennyiség nem szerepel. 

Kérjük a fenti ellentmondások feloldását. 

 

Válasz: 

A III. kötet Megrendelő követelményei II. Részletes információk a tervezett létesítményekről pontban 

Szeghalmi főcsatornánál szereplő szöveg megfelelő. A"Talaj" pontban részletezett mennyiségek 

módosításra kerültek. 

A IV. kötetben módosításra került az összmennyiség, és megadásra került az elszállítandó mennyiség. 

 

Kérdés: 

A III. kötet Megrendelő követelményei II. Részletes információk a tervezett létesítményekről A 

munkálatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele Talaj pontban az alábbi szerepel: 

„A tervezett kotrás során 235 537 m3 földmennyiség kerül kitermelésre, kotrás által.” 

A hatályos Ajánlati Felhívásban az alábbi szerepel: 

„Csatornakotrás bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól gépi erővel. Szelvényméret 1,1 – 6,0 

m2 között, kitermelt föld szárító depóniába rakásával: 235 537 m3” 

Az eredeti felhívásban is ugyanezen mennyiség szerepel, a módosításokkal a kotrással érintett 

csatornaszakaszok hossza rövidült, viszont egyes szakaszokon biológiai támfalépítéssel kiegészült, de 

a kotrási mennyiség nem csökkent. 

Kérjük a fenti ellentmondás feloldását. 

 

Válasz: 

A "Talaj" pontban részletezett mennyiségek módosításra kerültek. 

 

Kelt: Budapest, 2018. január 18.  
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Somlyódy Balázs főigazgató megbízásából 

dr. Benkó Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 


