
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 4. 

 

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: 

Tárgyi eljárásban változtak a mennyiségek az Ajánlati Felhívásban, a III. és IV. kötetben.  Ezek a 

változások érintik az V. kötet tartalmát is. Az ajánlattevőknek a szakmai ajánlat részeként csatolniuk 

kell vállalkozói javaslatukat mind az indikatív terv választása, mind attól eltérő ajánlat kidolgozása 

esetén. A vállalkozói javaslatát az ajánlattevőknek a megrendelői követelmények (dokumentáció III. 

kötet) figyelembe vételével kell megtennie. Jól gondoljuk, hogy amennyiben ajánlattevő nem kíván 

eltérni az eljárás során véglegesített műszaki tartalomtól, műszaki követelményektől, akkor elégséges 

az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott módosított indikatív tervet (dokumentáció módosított V. 

kötet) csatolni vállalkozói javaslatként? 

 

Válasz: 

Amennyiben ajánlattevő nem kíván eltérni az eljárás során véglegesített műszaki tartalomtól, műszaki 

követelményektől, akkor elegendő az I. kötetben található 11. sz. melléklet szerinti 

formanyomtatványban arról nyilatkozni, hogy az ajánlattevő az indikatív tervben foglalt műszaki 

megoldásra tesz ajánlatot, az ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott V. kötetet nem szükséges 

csatolni az ajánlat részeként. Kizárólag abban az esetben szükséges tervdokumentációt, mint 

vállalkozói javaslatot csatolni az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által rendelkezésére 

bocsátott indikatív tervtől részben vagy teljes egészében eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.  

 

Kérdés: 

Tárgyi eljárásban a 3. számú kiegészítő tájékoztatásban az Óberettyó csatorna és a Szeghalmi 

övcsatorna biológiai támfal kialakításra vonatkozó válasz és a módosított III. kötetben rögzítettek 

alapján jól értelmezzük, hogy a támfal kialakítására a műszaki követelmény a következő: az egyik 

oldali rézsű felső harmadába cölöpsort, vagy karósort kell telepíteni, erre rőzsefonat vagy nád vagy 

más természetes anyag kerül, mögötte geotextíliával, olyan kialakításban, hogy képes legyen a mögé 

kitermelt iszap megtámasztására? 

 

Válasz: 

Igen, helyesen értelmezik a feladatot. 

 

Kérdés: 

Tárgyi eljárásban a 2018.01.18-án közzéadott változásokban az AF II.2.4) pontban a kivitelezési 

feladatokban megjelent a Szeghalmi főcsatorna 0+600 szelvénye feletti részén a kotort iszap 

hulladéklerakóba történő elszállítása. A helyszín ismeretében véleményünk szerint nem szükséges az 

iszap elszállítása, mert a csatorna területén, ideértve a hullámteret és a depóniát, elfér a kotort 

mennyiség.  A szeghalmi hulladéklerakóban ilyen mennyiségű iszap nem helyezhető el, korábban 

rekultiválták. Iszap csak nagy távolságra lenne elhelyezhető, ami jelentősen megdrágítaná a 

kivitelezési munkákat. Kérjük, szíveskedjenek eltekinteni az iszap elszállításának előírásától és 

engedélyezzék a helyben történő elhelyezést! 

 

Válasz: 

A felhívásII.2.4) pontja helytelenül tartalmazta az iszap elszállítását. Ez egy korábbi koncepció volt, 

amely módosításra került. A nevezett hivatkozás javításra került. 

 

Kérdés: 



Kérjük megerősíteni, hogy a teljes kotrási mennyiség 84 600 m3 a hatályos módosítások után? 

 

Válasz: 

Megerősítjük, hogy a projekt keretében kotrásra kerülő iszapmennyiség 84.600 m3. 

 

Kérdés: 

A hatályos Ajánlati Felhívásban és a Módosított Ajánlati Dokumentáció IV. kötet Ajánlati ár bontása 

dokumentumban a Szeghalmi főcsatorna kivitelezési munkái alatt a következő szerepel: A kotrásból 

kikerülő iszap elszállítása a 0+600 szelvény feletti mennyiség 22994 m3. 

A Módosított Ajánlati Dokumentáció III. kötet Megrendelői Követelmények részletes műszaki 

ismertetés fejezetében (Szeghalmi főcsatorna 54. oldal) és a Munkálatok környezetterhelése és 

környezet-igénybevétele (Talaj 58. oldal) a következőket tartalmazza: 

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

szállítani a szeghalmi kommunális hulladéklerakóra” illetve „A kitermelt talaj a helyszínen kerül 

elhelyezésre, kivételt képez a Szeghalmi főcsatorna 0+600 szelvény és a 3+793 szelvényei között 

kitermelt 23 05422.994 m3 iszap, amelyet a szeghalmi hulladéklerakóra kell szállítani.” 

Kérjük megerősíteni, hogy csak abban az esetben kell a Szeghalmi hulladéklerakóra elszállítani a 

0+600 és a 3+793 szelvény között kitermelt 22994 m3 földmennyiséget, amennyiben az a Szeghalmi 

főcsatorna területén belül történő helyi szállítással nem helyezhető el. 

 

Válasz: 

A Szeghalmi főcsatorna esetében 26.124 m3 iszap kotrása lett előirányozva. A ikerülő iszap teljes 

mértékben a csatorna mentén kerül elhelyezésre. 

 

Kérdés: 

Jól értelmezzük-e, hogy ha a Vállalkozói javaslatunk az Ajánlati Dokumentáció III. kötet Megrendelői 

Követelményekben előírtak betartása miatt tér csak el az V. kötetben foglaltaktól, akkor nem térünk el 

az indikatív tervtől? 

 

Válasz: 

Igen jól értelmezik, de javításra kerültek a közbeszerzési dokumentumok, eltérés már nem 

tapasztalható. 

 

Kérdés: 

Fizikailag szüksége-e az Ajánlati Dokumentáció V. kötet becsatolása a benyújtandó ajánlathoz? 

 

Válasz: 

Nem szükséges.  

 

Kelt: Budapest, 2018. január 26.  
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