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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) ajánlatkérő által a 2016/S 198-
356365 iktatószámon közzétett hirdetménnyel megindított, „A „Nagyműtárgyak fejlesztése és 
rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódóan. 
 

1. A felújítási, rekonstrukciós munka összetettsége megkívánná, hogy Ajánlatadók helyszíni 
bejárás keretében megvizsgálhassák a felújítandó műtárgyakat, létesítményeket, 
berendezéseket. Mivel az ajánlati felhívásban szereplő vízépítési műtárgyak elzárt területen 
helyezkednek el, ezért Ajánlatadók Kiíró engedélye nélkül nem tudják saját szervezésben 
megvalósítani a műtárgyak megtekintését. Az ajánlati felhívás mellékleteként kiadott 
tervdokumentáció és a költségvetési kiírás helyenkénti elnagyoltsága, részletezettlensége sem 
teszi lehetővé a költségvetési kiírás egzakt beárazását.  
 
Ezért ezúton kérjük t. Kiírót, hogy tegye lehetővé Ajánlatadók számára a vízépítési műtárgyak 
és csatlakozó létesítményeinek helyszíni bejárását. 
 
Válasz:  
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az egyes létesítményekben az alábbi módon és 
időpontokban:  
2016. november 16. napján: Kisköre és Nyugati főcsatorna beeresztő zsilip 

11:00-12:00 óra között: a Kiskörei Vízlépcső bejárása 
13:40-14:40 óra között: a Nyugati főcsatorna beeresztő zsilip bejárása  
 
Találkozás az alábbi helyszíneken és időpontokban lehetséges: 
10:00 órakor a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István 
körút 4. alatti székhelyén (kapcsolattartó személy: Jász Zoltán), vagy  
11:00 órakor a Kiskörei Vízlépcsőnél (Kisköre 3384, GPS: 47.493525; 20.513998), és/vagy 
13:00 órakor a Nyugati főcsatorna beeresztő zsilipjénél (Tiszavasvári, GPS: 47.983208; 
21.325145) 

 
2016. november 17. napján: Deák Ferenc zsilip (Baja) és Kvassay zsilip (Csepel) 

10:00-11:00 óra között: a Deák Ferenc zsilip bejárása 
13:30-14:30 óra között: a Kvassay zsilip bejárása  
 
Találkozás az alábbi helyszíneken és időpontokban lehetséges: 
10:00 órakor az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 6500 Baja, Szeremlei u. 80. alatti 
telephelyén (kapcsolattartó személy: Kerdine Mehdi), majd ezt követően 
13:30 órakor a Kvassay zsilipnél (kapcsolattartó személy: Borbély István), (1211 Budapest, 
Kvassay zs. 11 Csepel) 

 
2016. november 21. napján: Dunakiliti vízlépcső, Nicki duzzasztó, Góri tározó 

10:00-11:00 óra között: a Dunakiliti vízlépcső bejárása (Dunakiliti, Gyümölcsös út, GPS 
koordináták: É 47.99061 fok és K 17.33608 fok.) és/ vagy 
12:00-13:00 óra között: a Nicki duzzasztó bejárása (Kenyeri, és Nick határában GPS 
koordináták: 47,380260773 ; 17,033331945.) és/vagy 
14:00-15:00 óra között: a Góri tározó bejárása (GPS: 47.360863; 16.797356) 
Találkozás a fenti helyszíneken vagy az alábbi helyen és időpontban lehetséges: 
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9:00 órakor az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út 28-32. alatti 
székhelyén (kapcsolattartó személy: Nagy Tamás)  

 
A helyszíni bejáráson látottakkal kapcsolatos észrevételt tenni, illetve kérdést intézni az 
Ajánlatkérőhöz kizárólag a helyszíni bejárást követően írásban, kiegészítő tájékoztatás kérése 
formájában lehetséges.  

  
2. Tárgyi eljárásban érdekelt gazdasági szereplő 2016. október 19-én az Ajánlati felhívás I.3.) 

pontjában megadott (http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/nagymutargyak-fejlesztes-
rekonstrukcio/2) elérhetőségről letöltötte a közbeszerzési dokumentációt, amely csak pdf. 
formátumban tartalmazta az Ajánlati Dokumentációt (melynek része az ajánlatban csatolandó 
nyilatkozatminták is). 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlati Dokumentációt 
szerkeszthető formátumban is rendelkezésre bocsátani szíveskedjenek a gazdasági szereplők 
részre. 
 
Válasz:  
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az ajánlattételi dokumentáció I., II., III. és IV. köteteit 
szerkeszthető formában.  
 

Kelt: Budapest, 2016. november 11. 
 
 

 
……………………………………………………………. 

dr. Benkó Ádám 
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

 


