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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) ajánlatkérő által a 2017/S 

077-148209 iktatószámon közzétett hirdetménnyel megindított, „A „Mosoni-Duna torkolati 

szakaszának vízszint rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC 

Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.” elnevezésű közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódóan Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja. 

 

1. Kérjük, szíveskedjenek megadni a töltésépítéshez szükséges anyagnyerő helyek, és a depónia 

helyek pontos elhelyezkedését a szállítási útvonalak és távolságok minél pontosabb ismerete 

miatt! 

 

Válasz: 

A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti. A kiviteli tervek elkészítése a 

nyertes ajánlattevő feladata. Kiviteli tervdokumentáció hiányában tételes költségvetés nem készíthető! 

Ennek megfelelően a szükséges anyagnyerőhelyek kiválasztása, és a szállítási távolságok 

meghatározása is Ajánlattevő feladata.  

Amint arról az AD IV. kötet is tájékoztat:   

„Az indikatív tervdokumentációban (5. kötet) szereplő mennyiség-kimutatási táblák csak információt 

tartalmaznak a részletesebb munkamennyiségekre. Ezek az Ajánlat részét képező „Ajánlati Ár 

Bontása” tábla kitöltéséhez nyújtanak segítséget, nem kell beárazni.” 

 

2. A Tordai szigeten történő műtárgyépítési munkákhoz 2 ponton telepítése szükséges. A 

pontonok kialakításánál fontos tudni, hogy az építés ideje alatt milyen mértékű hajóforgalomra 

kell számítani a Mosoni-Dunán.  

Kérjük, szíveskedjenek megadni a várható hajóforgalom adatait, illetve a szükséges nyílás 

méretét. 

 

Válasz: 

Az úszólétesítményeknél, előzetes bejelentkezés esetén, a pontonok napi kétszeri nyitásával kell 

számolni. Az áthaladó forgalom jellemzően kishajó illetve csónak, a szükséges nyílást ezek 

áthaladásához kell kialakítani. 

 

3. A Torkolat műtárgy építés során a résfalakkal körbezárt munkagödör oldalfalainak 

megtámasztása egyedi, térbeli méretezett dúcolattal történhet (táj. mennyiségi kiírás, 1.1.1. 

Betonépítési, zsaluzási és vasszerelési munkák 7. tétel). Van-e terv? Ha nincs, akkor kérjük, az 

ajánlattételi határidő hosszabbítását a méretezési számítások elvégzése miatt! 

 

Válasz: 

A kiviteli tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata, az Ajánlati dokumentációban foglaltak 

figyelembe vételével. Ezt a feladatot nem az ajánlattételi időszakban kell teljesíteni. Az ajánlattételi 

határidő időközben meghosszabbításra került. 

 

4. Várakozóhelyek (al- és felvízi kikötők) és irányító központ között időjárásfüggetlen 

kommunikációs kapcsolatot kell kiépíteni, hogy az érkező hajók vezetői a helyszínen be 

tudják jelenteni áthajózási szándékukat. Erre vonatkozóan milyen ajánlatkérői 

követelményeket kell figyelembe venni az ajánlattevőknek?  

 

Válasz: 

A kiviteli tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata, az Ajánlati dokumentációban foglaltak 

figyelembe vételével. Ezt a feladatot nem az ajánlattételi időszakban kell teljesíteni.(ld. az 5. kötet 

MD_AK_V_02_Muszaki_leiras_vég nevű műszaki leírás 9. Hajózással kapcsolatos feladatok részét) 

 

5. Műszaki leírás 43. oldala szerint:  
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„Az üzemviteli épület fűtés és melegvíz -ellátás biztosítására szolgáló gázmennyiség a Kikötő 

főbejáratánál lévő gázfogadó állomás és a Győr-Károlyházi csomópont közötti vezetékszakasz 

D63 PE vezetékről biztosítható az üzemviteli épületig kiépítendő D63 PE vezetéken 

keresztül.”  

 

Költségvetési kiírás alapján: 

3.2.5. Gázellátás 

1 D32 PE100/G SDR11 középnyomású földgázvezeték építése földárokban 

földmunkával, ágyazattal, dúcolattal, kiszoruló föld elszállítással, 

tömörítésekkel átlag 1,25 m mélységben 

670 fm 

2 Üzemi épülethez csatlakozó Pe-acél kötéssel, fal mellé felállással dn32 PE 

/ DN25 acél  

1 db 

3 Zárható lemezszekrény DN25 acél csatlakozásokkal. Szekrény tartalma 

belépő-, kilépő oldali elzáró, gázszűrő, összekötő fej, szerelő panel 

1 db 

  

Kérjük, szíveskedjenek az ellentmondást feloldani és megadni az építendő pontos műszaki 

tartalmat.  

 

Válasz: 

A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti. A kiviteli tervek elkészítése a 

nyertes ajánlattevő feladata. Kiviteli tervdokumentáció hiányában tételes költségvetés nem készíthető! 

Tehát a mennyiség –kimutatási táblák „Költségvetési kiírásként” való értelmezése hibás! Ennek 

megfelelően az építendő pontos műszaki tartalmak meghatározása is Ajánlattevő feladata a kiviteli 

tervdokumentáció készítése során.  

Amint arról az AD IV. kötet is tájékoztat:   

„Az indikatív tervdokumentációban (5. kötet) szereplő mennyiség-kimutatási táblák csak információt 

tartalmaznak a részletesebb munkamennyiségekre. Ezek az Ajánlat részét képező „Ajánlati Ár 

Bontása” tábla kitöltéséhez nyújtanak segítséget, nem kell beárazni.” 

Tehát Ajánlatkérő nem lát feloldandó ellentmondást.  

 

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 10. 

 

  

 
…………………………………………………………. 

Somlyódy Balázs főigazgató megbízásából 

dr. Benkó Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 


