
1 
 

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. Larssen G-61 típusú szádlemezeket már nem gyártanak, milyen típusú szádlemezekkel lehet 

helyettesíteni? Javasoljuk a Larssen 604 vagy Larssen 606 típusú szádlemezeket, 

elfogadhatók-e Ajánlatkérő részéről ezen típusú szádlemezek? 

 

Válasz:  

Minden a kiírttal egyenértékű megoldás elfogadható.  

 

2. A költségvetési kiírásban a szádolás tételeknél (pl.: 1.3.1. 1) h=20m van meghatározva, ilyen 

hosszú szádlemezeket kell alkalmazni? 

 

Válasz:  

A lemez hosszának megtervezése Ajánlattevő/ nyertes Vállalkozó feladata. A megadott mennyiségi, 

méret adatok tájékoztató jellegűek, 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,…” 

 

3. A szádolási tételek után a mértékegység [m]-ben van meghatározva. Ez a szádfal 

nyomvonalának a hossza vagy a szádfal által lefedett terület négyzetméterben és csak elírás 

történt? Amennyiben elírás történt a mértékegységre vonatkozóan, kérjük szíveskedjenek azt 

módosítani. 

 

Válasz:  

A megadott dimenzió „m”, mely a szádfalak alaprajzi hosszát jelenti. 

 

4. A tervrajzokon nincs meghatározva a szádfalak helyzete, lehet tudni a pontos helyüket? 

 

Válasz:  

Az összes kiviteli tervdokumentáció elkészítése a Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, így a szádfalak 

pontos helyének meghatározása is.  

 

5. A költségvetési kiírás 3.2 munkalapján szereplő 3.2.2. Szennyvízelvezetés 11. tételben 

szereplő hulladék tározóban terveznek-e veszélyes hulladékot tárolni? 

 

Válasz:  

Nem.  

 

6. A költségvetési kiírás 3.2 munkalapján szereplő 3.2.1 Vízellátás 2. tételében és a 3.2.2. 

Szennyvízelvezetés 2. tételében szereplő kiszoruló föld elszállítás tétel helyben deponálásra, 

vagy lerakóhelyen történő deponálásra vonatkozik? 

 

Válasz:  

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az 5. kötetben található táblák nem költségvetési kiírások! 

A tétel leírásából adódóan, („kiszoruló föld elszállítással”), elszállítással kell kalkulálni. A helyben 

deponálást Ajánlatkérő szállítást nem tartalmazó tevékenységként értelmezi.  
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7. A költségvetési kiírás 3.2 munkalapján szereplő 3.2.2. Szennyvíz elvezetés 6. tételében 

szereplő meglévő helyreállítandó burkolat rétegrendje nem ismert. Kérjük Tisztelt 

Ajánlatkérőt a burkolat rétegrendjének megadására. 

 

Válasz:  

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

így a burkolat helyreállításához is szükséges tervek elkészítése is, a nyertes ajánlattevő feladata. 

 

8. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a költségvetési kiírás 3.2 munkalapján szereplő 3.2.2. 

Szennyvízelvezetés 4. tételben szereplő 3 db öblítési csomópont pontos helyét szíveskedjen 

megadni. 

 

Válasz:  

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

így a 3 öblítési pont pontos helyének meghatározása a nyertes ajánlattevő feladata. Az indikatív 

tervdokumentációban (5. kötet) szereplő mennyiség-kimutatási táblák csak információt tartalmaznak a 

részletesebb munkamennyiségekre. 

 

9. Az 1.1. Vízszintszabályzó zsilipek, hallépcső munkafüzetlap/1.1.1. rész alábbi tételére nem 

találunk paramétereket, adatokat a kapott tervdokumentációban. Kérjük, szíveskedjenek 

megadni hol lesz ez a szerkezet elhelyezve, és szíveskedjenek erre vonatkozó méret és 

minőségi paramétereket meghatározni. 

Hallépcső, acélszerkezeti munkák 

7 

Hallépcsőben elhelyezendő csaliviz és halcsalogató szerkezet, a fojtó és a szabályozó 

zsilip az üzemeltető igényei szerint kialakítva, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve, a 

szükséges bebetonozandó elemekkel, tartozékokkal együtt. 

1 db 

 

Válasz:  

A csalivíz és halcsalogató kialakításának több módja is ismeretes. Az adott helyszínen történő 

kialakításához kiviteli tervezés szükséges, amely a nyertes ajánlattevő feladata.  

 

10. Az 1.1. Vízszintszabályzó zsilipek, hallépcső munkafüzetlap/ 1.1.1. rész alábbi tételére 

vonatkozóan: 

2 

Uszadékterelő acélfal (5600x2500mm) rácsos szerkezetű főtartókkal, 

12 mm vastag acéllemezzel kialakítva, vasbeton falakhoz rögzített 

acél fogadószerkezettel, elektromechanikus és kézi mozgatásra is 

alkalmas kivitelben,  S235-JR minőségű acélszelvényekből, 

korróziógátló felületkezeléssel, készül 1 helyen 

5 t 

A műszaki leírás tétel tartalmához tartozó szövege: 

„4.2.1.6. Halátjárót védő uszadék terelő 

A hallépcső csatornájának felső - Mosoni-Duna felől befolyó szelvényéhez uszadék terelő 

beépítése szükséges a hallépcső uszadék mentesítése érdekében. 

 

Az uszadék terelő, acél anyagú - az ideiglenes betéttáblákhoz hasonlóan – daruval ki és 
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beemelhető szerkezet, mely a halátjáró csatorna előtt kétoldalt szerelt hornyokba kerül 

elhelyezésre. A részben vízszint alá merülő merevített acél tábla magassági elhelyezése 

állítható a min. és max. rehabilitációs vízszintek tartományában.” 

 

A magasság állítás elektromechanikus megoldású, de kézi mozgatással is működtethető 

kivitelű? Kérjük, szíveskedjenek meghatározni pontosan milyen hajtású szerkezettel kell számolni, 

illetve kérjük szíveskedjenek a tétel műszaki paramétereit pontosabban meghatározni. 

 

Válasz:  

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a magasság állítás elektromechanikus megoldású, de kézi mozgatással is 

működtethető kivitelű kell, legyen. Ennek megtervezése – mivel a megkötendő szerződés egyösszegű 

átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti - a kiviteli tervezés részeként a nyertes Ajánlattevő feladata. Az 

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

tartalmaznak a részletesebb munkamennyiségekre. 

 

11. Az 1.1. Vízszintszabályzó zsilipek, hallépcső munkafüzetlap/1.1.2. rész alábbi tételére 

vonatkozóan: 

1.1.2.2. Szabályozó zsilipek szegmens főelzárás 

11 

Szegmens felső kiemelt helyzetében az elzárás reteszelése a műtárgy 

falában beépített szerkezethez annak mindkét oldalán. A szerkezet anyaga: 

235JRG2 (MSZ EN10025) ; S355JO (MSZEN10025) anyagú tengely SKF 

típusú vagy azzal egyenértékű csapágyazással. Gyártás, szerelés 2 

nyílásban. 

5800,0 kg 

A műszaki leírás ide vonatkozó szövegrésze: 

„Reteszelés 

A szegmenstábla kiemelt, felső határhelyzetében, az emelőmű tehermentesítése ajánlott. A 

tehermentesítés megoldása a vonatkozó rajzon látható reteszeléssel oldható meg. A reteszelés 

a betonba ágyazott tengely körű elforduló, gömbcsuklósan csapágyazott, acélszerkezetű horog 

segítségével oldható meg. A horog kiemelését távirányított emelőmű végzi, a horogmozgatás 

külön kezelő személyt nem igényel. A nyílás két oldalán egy-egy reteszbeépítés szükséges. A 

két retesz a teljes táblatömeget hordozza. Az egyenlő teherfelvétel érdekében a táblára 

hegesztett 2 fogadó egységet állíthatóra kell kialakítani. A beállítás történhet excenter 

tengelycsapok beépítésével. 

A reteszeléseket a végleges szerkezetnél közbenső táblaállásokra is ki kell terjeszteni.” 

 

Milyen hajtású a szerkezet, kérjük, szíveskedjenek meghatározni, illetve kérjük szíveskedjenek 

pontosabb specifikációt megadni a beárazáshoz. 

(Rajzon:/MD-AK-V-43/ előírás: Fogasléces reteszmozgató, távvezérelt villamos motorral. 

Lökethossz:600 mm-350 W) 

 

Válasz:  

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

nyertes ajánlattevő feladata. Az indikatív tervdokumentációban (5. kötet) szereplő mennyiség-

kimutatási táblák csak információt tartalmaznak a részletesebb munkamennyiségekre. 

 

12. Az 1.1. Vízszintszabályzó zsilipek, hallépcső munkafüzetlap/1.1.2. rész alábbi tételére 

vonatkozóan: 
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1.1.2.3. Szabályozó zsilip főelzárás mozgató berendezés 

8 Reteszelés alkatrészeinek beszerzése, gyártása, beépítése:  4,0 klt. 

9 
Reteszelés mozgató berendezésének beszerzése, gyártása, beépítése:  

4,0 db 

Ezen tételek egységárát is a fenti 11.számú kérdésben szereplő szerkezet meghajtására vonatkozó 

előírás ismeretében tudjuk meghatározni. 

 

Válasz:  

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

nyertes ajánlattevő feladata. Az indikatív tervdokumentációban (5. kötet) szereplő mennyiség-

kimutatási táblák csak információt tartalmaznak a részletesebb munkamennyiségekre. 

 

13. Az Ajánlati dokumentáció I. kötetének 5.15. pontja és 5.17. pontja szerint: 

„5.15. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a jelen dokumentációban meghatározottak 

szerint elkészített szakmai ajánlatát. 

A szakmai ajánlatnak az alábbi főbb tartalmi elemekből kell állnia: 

- vállalkozói javaslat; 

- egyösszegű ajánlati ár bontása; 

- a 2. és 3. értékelési részszempont keretében tett megajánlások alátámasztására 

szolgáló nyilatkozatokat, igazolásokat (önéletrajzok, stb.)” 

„5.17  Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az indikatív tervben foglalt 

vagy attól eltérő, illetve részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. Az 

Ajánlattevők nyilatkozatukban adják meg, hogy a Vállalkozói javaslatukban, 

mennyiben/miben kívánnak eltérni az indikatív tervdokumentációtól.” 

 

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy jól értelmezzük, miszerint amennyiben Vállalkozó a 

rendelkezésre bocsátott indikatív tervekkel teljes mértékben megegyező műszaki megoldásra 

kíván ajánlatot adni, abban az esetben vállalkozói javaslatként elegendő az erre vonatkozó 

nyilatkozatát becsatolni az ajánlatba és nem szükséges a kiadott V. kötet sem nyomtatott, sem 

elektronikus formában ismételten benyújtani. 

 

Válasz: 

Megerősítjük. 

 

14. Az Ajánlati dokumentáció I. kötetének 5.12. pontja szerint: 

„Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció IV. kötetében található, „Az egyösszegű ajánlati ár 

bontása” című táblázatot köteles ajánlatához csatolni teljes egészében beárazva és cégszerűen 

aláírva.” 

 

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy az ajánlati dokumentáció részeként kiadott, részletes tételes 

költségvetést szükséges-e az ajánlat részeként benyújtani vagy elegendő csak a „Az 

egyösszegű ajánlati ár bontása” elnevezésű táblázatot az ajánlat részeként beadni. 

 

Válasz: 

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

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

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.” 
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15. Az Ajánlati dokumentáció „III. kötet 1. fejezet – Általános követelmények” elnevezésű 

dokumentum 5.1. pontja (10. oldal) szerint: 

„Tekintettel arra, hogy a tervezett munkálatokat a Vállalkozónak hajózható élő vízfolyásokkal 

határolt területen és árvízvédelmi művön illetve ahhoz kapcsolódva kell végeznie, ezért a 

Vállalkozó köteles részletes építési organizációs tervet készíteni, amelyet a Hajózási 

Felügyelettel is egyeztetni és jóváhagyatni kell.” 

 

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy jól értelmezzük, miszerint tárgyi organizációs tervet csak 

Nyertes Ajánlattevőnek szükséges elkészíteni és a szerződéskötést követően benyújtani. 

 

Válasz: 

Megerősítjük. Ezek is kellenek a nyertes Ajánlattevőnek a munkakezdési engedélyhez. 

 

16. Az Ajánlati dokumentáció „III. kötet 1. fejezet – Általános követelmények” elnevezésű 

dokumentum 9. pontja (16. oldal) szerint: 

„Az Ajánlattevők Ajánlatuk részeként előzetes pénzügyi és műszaki ütemtervet állítanak össze 

a munkák elvégzésére.” 

 

Tekintettel az ajánlati dokumentáció 5.15 pontjában foglaltakra kérjük megerősítő válaszukat, 

hogy jó értelmezzük, miszerint a pénzügyi és műszaki ütemtervet csak Nyertes Ajánlattevőnek 

szükséges elkészíteni és a szerződéskötést követően benyújtani.  

 

Válasz: 

Nem, Ajánlattevő rosszul értelmezi. Az előzetes pénzügyi és műszaki ütemtervet Ajánlattevő be kell 

nyújtsa az ajánlattal, melyet a nyertes Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban szereplő 

határidőn belül köteles pontosítani a szerződéskötés után. 

 

17.  Az Ajánlati dokumentáció „III. kötet 1. fejezet – Általános követelmények” elnevezésű 

dokumentum 22. pontja (25. oldal) szerint: 

„A torkolati mű 1+1 hónap (1hónap tényleges próba és 1 hónap kiértékelés) időtartamú 

próbaüzemének elvégzése - Üzemeltető jelenléte mellett - Vállalkozó feladatát képezi, melynek 

sikeres végrehajtását követően az üzemeltető a létesítményt átveszi és a további 

beszabályozási feladatokat saját hatáskőrben végzi.” 

 

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy az előírt 1+1 próbaüzem a 41 hónapos átfutási határidő részét 

képzi-e vagy azon felül értendő. 

 

Válasz: 

A próbaüzem 1+1 hónapja a 41 hónapos intervallumba beleértendő!. 

 

18. Az Ajánlati dokumentáció „III. kötet 1. fejezet – Általános követelmények” elnevezésű 

dokumentum 25. pontja (28. oldal) szerint: 

„A lehetséges telephelyekről, vagy lerakóhelyekről a Megrendelő tájékoztatja a nyertes 

ajánlattevőt. Az ajánlat összeállításánál a hulladék elszállításakor hozzávetőleg 15km 

szállítási útvonallal szükséges számolni az ajánlattevőknek.” 

 

a) Kérjük megadni, hogy milyen EWC kóddal rendelkező hulladékok elhelyezése 

lehetséges a megadott 15 km szállítási útvonalon belül. 

b) Kérjük megadni, hogy milyen lerakóhelyi díjjal szükséges kalkulálni. 

 

Válasz: 

A hulladék keletkezésével járó bontási és építési munkálatok részletes megtervezése a kiviteli 

tervkészítés keretében a nyertes Ajánlattevő feladata, így a keletkező hulladékok pontos 

meghatározása és beazonosítása is. A szállítási távolság megadva.  
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19. Az Ajánlati dokumentáció „III. kötet 1. fejezet – Általános követelmények” elnevezésű 

dokumentum 25. pontja (28. oldal) szerint: 

„A tervezett létesítmények lényeges eleme a rézsűvédelem, ezért a kivitelező kötelessége a 

gyepfelület megerősödéséig (első kaszálásig) elvégezni a gyep ápolását.” 

 

A kiadott költségvetés kiírás erre vonatkozó költségvetési sort nem tartalmaz. 

 

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy a kiadott költségvetés mely során szükséges a gyep 

ápolásával kalkulálni. 

 

Válasz: 

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

a nyertes ajánlattevő feladata. Így a feltett kérdésben foglalt munkafolyamat megtervezése is.  

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.” Fentiek alapján a kérdés nem 

értelmezhető.  

 

20. Az ajánlati dokumentáció részeként kiadott MD-AK-V-02 iratszámú műszaki leírás 2. 

pontjában leírtak szerint: 

„A tervezés további fázisában - a kiviteli tervek készítéséhez - a tervkészítést megelőző 

időszakában részletes, ellenőrző geodézia elkészítése elengedhetetlenül szükséges.” 

A kiadott tételes költségvetés kiírás viszont nem tartalmaz a kiegészítő talaj-mechanikai 

szakvélemény elkészítésére vonatkozó költségvetési sort.  

 

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy a kiadott költségvetés mely során szükséges a kiegészítő 

talajmechanika elkészítésének költségeit kalkulálni. 

 

Válasz: 

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 az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS kiírások! 

Fentiek alapján a kérdés nem értelmezhető. 
 

21. Kérjük megadni, hogy a kiadott költségvetés mely során szükséges az építés közbeni, 

ideiglenes víztelenítés költségeivel kalkulálni. 

 

Válasz: 

Ld. a 8. kérdésre adott választ, és az AD IV. kötetében foglaltakat. Az 5. kötetben szereplő táblák NEM 

KÖLTSÉGVETÉS kiírások! 

 

 

22. A kiadott költségvetés kiírás 1.1.2 munkalapján az 1.1.2.3 (Szabályzó zsilip főelzárás mozgató 

berendezés) tételszám után az 1.1.2.5 tételszámú Hallépcső elzárási gyűjtőtétel következik, 

tehát hiányzik az 1.1.2.4 tételszám és az ahhoz kapcsolódó altételek. 

 

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy jól értelmezzük-e, miszerint a kiadott költségvetés kiírásban 

elszámozás történt és ezért hiányzik az 1.1.2.4 tételszám valamint az esetleg ehhez 

tételcsoporthoz kapcsolódó altételek. 

 

Válasz: 
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Ld. a 8. és 9. kérdésre adott válaszokat! Az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS 

kiírások! 

 

23. Az ajánlati dokumentáció részeként kiadott MD-AK-V-02 iratszámú műszaki leírás 4.2.1.2. 

pontjában leírtak szerint: 

„Egy nyílás teljes lezárásához 11 db ~ 1,06 m magas betétgerenda szükséges, így biztosítja a 

MÁSZ + 1,5 m-es vízszint kizárhatóságát. 

A 2 nyíláshoz egy-egy készlet betétgerendás elzárás van előirányozva. (24 db betétgerenda +1 

db kiemelő gerenda a víz alatti megfogáshoz.)” 

 

MD-AK-V-02 iratszámú műszaki leírás 4.2.1.3.3. pontjában leírtak szerint: 

„Az alsó fő teljes lezárásához 13 db ~ 1,06 m magas betétgerenda szükséges, így biztosítja a 

MÁSZ + 1,5 m-es vízszint kizárhatóságát.” 

 

A kiadott költségvetés kiírás 1.1.2 munkalapján az alábbi költségvetési tételben 37 db 

betétgerenda gyártása és beszerzése szerepel. 

 

Tétel 

szám 
Tétel tartalma Menny. Egys. 

1. Torkolati műtárgy 

1.1. Vízszintszabályozó zsilipek, hallépcső 

1.1.2. Vízigépészet 

1.1.2.1. Ideiglenes elzárások 

7 

Sík vízzáró lemezű hegesztett kivitelű, szerkezeti 

acélanyagú elzárótáblák gyártása és szerelése, vízzáró 

profilgumi tömítéssel, rozsdamentes anyagú 

rögzítőelemekkel. Műanyag (Solidur) megvezető 

csúszkával, korrózióvédelemmel.Csereszabatos kivitelben. 

1 db gerenda=5800 kg ; 37db gerenda 

214 600 kg 

 

Kérjük tisztázó válaszukat, hogy jól értelmezzük-e, miszerint az összes szükséges (tehát mind 

a hajózsilip, mind a vízszint szabályzó műtárgy ideiglenes elzárásához szükséges) 

betétgerenda gyártása és szerelése ebben a tételben szerepel. 

 

Válasz: 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS 

kiírások!(ld. még a IV. kötetet.) 

A tétel az összes (hajózsilip és szintszabályzó zsilipekhez) tartozó ideiglenes betéttáblák mennyiségét 

tartalmazza. 

 

24. A kiadott költségvetés 3.1.2 munkalapjának alábbi költségvetési tételéhez nincs mennyiség 

hozzárendelve. 

 

Tétel 

szám 
Tétel tartalma Menny. Egys. 

3. Kapcsolódó létesítmények 

3.1. Üzemviteli épület 

3.1.2. Épületgépészet 

Központi fűtés 
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75 

Elkészült fűtési hálózatok és gépészeti berendezések 

műszaki átadását megelőző üzemképességi vizsgálat a 

tervezett fűtési és HMV rendszerek valamennyi bekötő 

vezetéki és gépészeti elemeire 

Előirányzat 

    

 

a) Kérjük a kiadott költségvetés kiírás felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 

b) Kérjük megadni az előirányzott összeg mértékét. 

 

Válasz: 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS 

kiírások! Ld. még a 8. és 9. kérdésre adott válaszokat! A kiviteli tervek elkészítése a nyertes 

ajánlattevő feladata. (ennek részét képezné a tételes árazott/ árazatlan költségvetés) 

A 75. sorban foglaltak azért szerepelnek, hogy Ajánlattevő kalkuláljon azzal, hogy ez is feladatát 

képezi, erre vonatkozóan Ajánlattevőnek egy előirányzatot kell figyelembe venni az egyösszegű 

árajánlat megadásánál.  

 

25. A kiadott költségvetés 3.2.5. munkalapjának alábbi költségvetési tételéhez nincs mennyiség 

hozzárendelve. 

 

Tétel 

szám 
Tétel tartalma Menny. Egys. 

3. Kapcsolódó létesítmények 

3.2. Víziközművek 

3.2.5. Gázellátás 

5 MG-6-os mérő (szolgáltató adja),  a 3. tételben kiírt 

szekrényben elhelyezve 
  előir.  

 

a) Kérjük a kiadott költségvetés kiírás felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 

b) Kérjük megadni az előirányzott összeg mértékét. 

 

Válasz: 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS 

kiírások! Ld. még a 8. és 9. kérdésre adott válaszokat! A kiviteli tervek elkészítése a nyertes 

ajánlattevő feladata. (ennek részét képezné a tételes árazott/ árazatlan költségvetés) 

Fentiek alapján nincs szükség a TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGI KIÍRÁS (a file neve is ez) 

módosítására, sem kiegészítésére.   

 

26. A kiadott költségvetés alábbi tételeihez nem lett mennyiség illetve mértékegység 

hozzárendelve. 

 

Tétel 

szám 
Tétel tartalma Menny. Egys. 

7. Általános tételek 

7.1. Kiviteli tervkészítés 

1 Kiviteli tervek készítése     

 

Tétel 

szám 
Tétel tartalma Menny. Egys. 
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7. Általános tételek 

7.2. Tervezési és egyéb feladatok 

7.2.1. Tervezési feladatok 

1 

A létesítmények megvalósításához a kiviteli terveken felül 

szükséges tervek, dokumentációk elkészítése (részlettervek, 

organizációs tervek, pénzügyi- és műszaki ütemterv, 

vízkárelhárítási és környezeti kárelhárítási terv, TU-k, 

MMT-k, biztonsági és egészségvédelmi terv, egyéb tervek), 

szükség szerint engedélyeztetése 

  

2 
Terület előkészítéssel (fakitermelés, lőszermentesítés) 

kapcsolatos tervezés, engedélyeztetés 
  

3 

Elkészült létesítményekre a használatbavételi-, forgalomba 

helyezési-, vízjogi üzemeltetési-, hajózási üzemeltetési 

engedély megszerzéséhez szükséges, és a Vállalkozó által 

biztosítandó dokumentumok elkészítése, az engedélyezési 

eljárások díjai, együttműködés az engedélyezési eljárások 

során 

  

4 Árvízvédelmi nyilvántartási terv készítése   

5 Üzemeltetési szabályzat készítése   

6 
Átadási dokumentáció (ennek részeként a megvalósulási 

tervek) készítése 
  

7 Tervezői művezetés   

7.2.2. Egyéb feladatok 

1 Szakfelügyeletek   

3 Felvonulási telep   

4 Felvonulási utak   

7 Biztosítások és biztosítékok   

8 Örzés, vagyonvédelem   

9 Mérnök, Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatások   

7 Biztosítások és biztosítékok   

8 Örzés, vagyonvédelem   

 

Kérjük a kiadott költségvetés kiírás felülvizsgálatát és módosítását. 

 

Válasz: 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS 

kiírások! Ld. még a 8. és 9. kérdésre adott válaszokat! A kiviteli tervek elkészítése a nyertes 

ajánlattevő feladata. (ennek részét képezné a tételes árazott/ árazatlan költségvetés) 

Fentiek alapján nincs szükség a TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGI KIÍRÁS (a file neve is ez) 

módosítására, sem kiegészítésére.   

Az 5. kötetben foglaltak alapján ez megadható.  

 

27. A kiadott költségvetés kiírásban két helyen is szerepel a ponton híd létesítése és fenntartása:  

 

Tétel 

szám 
Tétel tartalma Menny. Egys. 

5. Hajózási és ideiglenes létesítmények 

5.2. Ideiglenes létesítmények 

1 Építés idejére ideiglenesen, a munkaterületek közúti 

megközelíthetőségét biztosító pontonhidak létesítése a 

Mosoni-Dunán a Torda sziget dél-nyugati csücske és a 

2 db 
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Gönyű kikötő nyugati vége között, a mindenkori 

vízálláshoz igazodó fel- és lehajtókkal.  A pontonhidak 

teherbírása minimálisan 800 kN kell legyen a hídon 

közlekedő nehézgépjárművek és munkagépek közlekedési 

össztömegének figyelembevételével. A pontonhidak 

időszakos bontási lehetőséggel kell rendelkezzenek a 

Mosoni-Dunán történő hajóforgalom biztosítása érdekében. 

 

 

Tétel 

szám 
Tétel tartalma Menny. Egys. 

7. Általános tételek 

7.2. Tervezési és egyéb feladatok 

7.2.2. Egyéb feladatok 

6 Ponton a Mosoni-Dunán (becsült hossz) 360 m 

 

a) Kérjük tisztázó válaszukat, hogy mit szükséges a 5.2.1 és 7.2.2.6 költségvetési soron 

kalkulálni. 

b) Kérjük a kiadott költségvetés kiírás felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 

 

Válasz: 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS 

kiírások! Ld. még a 8. és 9. kérdésre adott válaszokat! A kiviteli tervek elkészítése a nyertes 

ajánlattevő feladata. (ennek részét képezné a tételes árazott/ árazatlan költségvetés) 

Fentiek alapján nincs szükség a TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGI KIÍRÁS (a file neve is ez) 

módosítására, sem kiegészítésére. 

 

28. A kiadott MD-AK-V-01 iratszámú „Terv-és iratjegyzék valamint csatolt mellékletek 

jegyzéke”elnevezésű dokumentumban is felsorolt alábbi dokumentumoknak csak a fedlapja 

került megküldésre: 

 3. sz. melléklet: A Mosoni-Duna torkolati áthelyezésének és a kapcsolódó torkolati 

műtárgyak áramlástani vizsgálata. Összefoglaló. 

 4. sz. melléklet: Előzetes üzemeltetési utasítás 

 

Kérjük a hiányzó dokumentumok megküldését. 

 

Válasz: 

Mellékeljük.  

 

29. A szerződéses megállapodás több ponton is hivatkozza az építési naplót, illetve azzal 

kapcsolatban a Vállalkozót terhelő kötelezettségeket. Helyes-e az az értelmezés, hogy 

függetlenül attól, hogy az érintett szerződéses rendelkezés konkrétan nem nevesíti, de 

elektronikus építési naplót kell érteni? 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy az érvényes jogszabály szerinti elektronikus építési naplót kell érteni az 

építési naplón. 

 

30. A szerződéses megállapodás 3.9. pontját kérjük törölni a Ptk. 6:148. § (1) bekezdésére 

tekintettel. 

 

Válasz: 
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Álláspontunk szerint a szállítói kifizetés során az irányító hatóság nem a Megrendelő teljesítési 

segédjeként jár el, hanem jogszabály rendelkezésénél fogva köteles a kifizetésre a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet alapján, így a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése e tekintetben nem alkalmazandó. A 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdése az irányító hatáságnak közvetlenül a szállítóval 

(Vállalkozóval) szembeni késedelmi kamatfizetési kötelezettségét rögzíti arra az esetre nézve, ha – 

szállítói finanszírozás esetén – az irányító hatóság a kifizetési határidőt neki felróható okból 

elmulasztja. Ajánlatkérő a Szerződéses Megállapodás hivatkozott rendelkezését nem kívánja 

módosítani. 

 

31. A Ptk. 6:245. §-ának (1) bekezdése szerint a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan 

költségek, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre láthatóak, 

elszámolhatóak. 

Mindezekre tekintettel kérjük az érintett szerződéses rendelkezéseknek (szerződéses 

megállapodás 3.10. pont a jogszabállyal összhangban történő szabályozását. 

 

Válasz: 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Különös Feltételek 13.5 pontjában az alábbi rendelkezés szerepel: 

“A Ptk. 6:245. § (1) bekezdése értelmében, Megrendelő azonban köteles megtéríteni a Vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 

időpontjában nem volt előrelátható.” Ez a rendelkezés együttesen alkalmazandó és értelmezendő a 

Szerződéses Megállapodás 3.10 és 3.11 pontjaival, így Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a 

Szerződéses Megállapodás 3.11 pontját.  

 

32. A szerződéses megállapodás 3.12. pontjának, illetve a különös feltételek 3.15. pontjának 

utolsó mondata ellentétes a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésével. Kérjük 

az érintett szerződéses rendelkezés jogszabállyal összhangban történő szabályozását. 

 

Válasz: 

A Szerződéses Megállapodás 3.12. pontjának, illetve a Különös Feltételek 3.15. pontjának utolsó 

mondata az irányító hatóság elvárásának megfelelően került a szerződéses feltételek közé. A 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése mindössze azt rögzíti, hogy a tartalékkeret felhasználása a 

Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás szükségességét, ugyanakkor nem tiltja meg az 

Ajánlatkérő számára, hogy saját döntése alapján szerződésmódosítást alkalmazzon.  

    

33. A jogfenntartó nyilatkozat hiánya, mint joglemondó nyilatkozat ellentétes a Ptk. 6:8. § (3) 

bekezdésével, mely szerint jogról lemondani csak kifejezett nyilatkozattal lehet. Mindezekre 

tekintettel kérjük az erre vonatkozó részek törlését a szerződéses megállapodás 3.15. 

pontjából. 

 

Válasz: 

A Szerződéses Megállapodás 3.15 pontjában szereplő jogfenntartó nyilatkozat akként értelmezendő, 

hogy abban a Vállalkozónak egyértelműen meg kell jelölnie, hogy mely igényekre vonatkozóan kíván 

jogfenntartással élni, amelyből az is következik, hogy minden más igényéről kifejezettel lemond. 

Ellenkező esetben nem lenne értelme a jogfenntartó nyilatkozatnak, és egy jövőbeli bizonytalan 

helyzetet eredményezne az Ajánlatkérő számára.  

 

34. A szerződéses megállapodás 6.1. pontjában egyértelműen kérjük rögzíteni, hogy a teljesítési 

biztosíték – összhangban a Kbt. 134. § (2) bekezdésével – a teljesítés elmaradásával 

kapcsolatos igények vonatkozásában hívható csak le. 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő álláspontja szerint a Szerződéses Megállapodás 6.1 pontja a Kbt. 134. § (2) bekezdésével 

összhangban egyértelműen rögzíti, hogy a teljesítési biztosíték a teljesítés elmaradásával kapcsolatos 

igények vonatkozásában hívható le. A Szerződéses Megállapodás 6.1 pontja a következő rendelkezést 
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tartalmazza: „A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, a Megrendelőnek a Vállalkozó teljesítésének 

elmaradásával kapcsolatban igénye keletkezik…”  

 

35. A különös feltételek 2.1. pontjában a b) pont törlése, nincs összhangban a Ptk. 6:150. §-ával, 

6:241. § (1) bekezdésével és a Kbt. 135. § (11) bekezdésével. Kérjük az érintett rendelkezés 

jogszabállyal összhangban történő szabályozását. 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő nem kívánja visszavonni a 2.1 Alcikkely harmadik bekezdés (b) pontjának törlését.  

A Ptk. 6:150. §-a és a Ptk. 6:241. § (1) bekezdése nem az Ajánlatkérő szerződésszegése esetére 

irányadó jogkövetkezményeket tartalmaz, így ezen jogszabályhelyekkel kapcsolatban nem értelmezhető 

a Kbt. 135. § (11) bekezdése.  

Ajánlatkérő nem kívánja kizárni vagy korlátozni a saját szerződésszegése esetére irányadó azon 

jogkövetkezményeket, melyeket kifejezetten a Ptk. rögzít.  

Ajánlatkérő kizárólag a FIDIC szerződéses mintafeltételek egy bizonyos rendelkezését nem kívánja 

alkalmazni, amely viszont nem a Ptk.-ban foglaltakkal azonos jogkövetkezményeket rögzít az 

Ajánlatkérő szerződésszegése esetére, hanem a Ptk.-ban foglaltakhoz képest az Ajánlatkérőre nézve 

szigorúbb szabályokat ír elő, melyeket viszont az Ajánlatkérő nem kíván alkalmazni.   

 

36. A különös feltételek 13.7. „Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások” pontból javasoljuk 

törölni a b) bekezdést, mivel álláspontunk szerint az alpontban meghatározott jogszabályi 

változások következtében előfordulhat olyan helyzet, amely megalapozza a szerződés Kbt. 

141. §-a alapján történő módosítását. Ennek a lehetőségnek a megállapodás-tervezetben 

történő kizárása nem javasolt. 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő az érintett rendelkezést nem kívánja módosítani. 

 

37. A különös feltételek 14.8. pontját kérjük kiegészíteni a behajtási költségátalányról szóló 2016. 

évi IX. törvényre történő hivatkozással. 

 

Válasz: 

A Szerződéses Megállapodás 14.8. pontja a késedelmi kamat mértékét szabályozza. A behajtási 

költségátalány a késedelmi kamattól különböző jogintézmény. Tekintettel arra, hogy a szerződés 

tekintetében a magyar jog az irányadó, illetve tekintettel a Ptk. 6:63. § (4) bekezdésére, a 2016. 

március 23-án kihirdetett, a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezési abban 

az esetben is alkalmazandóak a szerződés tekintetében, ha a szerződésben nem szerepel kifejezett 

hivatkozás 2016. évi IX. törvényre.  

 

38. A különös feltételek 15.2. pont g.) pontjában foglaltak ellentétesek a Kbt. 138. §-ában 

foglaltakkal, mivel előzetes jóváhagyásához köti alvállalkozó bevonását és ennek elmaradása 

esetére felmondási jogot köt ki. Előzetes jóváhagyás csak alkalmasságot igazoló alvállalkozó 

cseréje esetén szükséges, egyéb esetben nem. Kérjük az érintett szerződéses rendelkezés 

jogszabállyal összhangban történő szabályozását. 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő módosította a Különös Feltételek 15.2. pont g) pontját az alábbiak szerint:  

„Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő: 

g) a Szerződés teljesítése során megsérti a Kbt. 138. §-ában foglalt, a Vállalkozóra vonatkozó 

rendelkezéseket” 

 

39. A különös feltételek 15.2. pont utolsó előtti bekezdését kérjük kiegészíteni a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésére történő hivatkozással. 

 

Válasz: 
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Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja kiegészíteni, tekintettel arra, hogy a Kbt. irányadó a 

szerződésre, illetve figyelemmel a Ptk. 6:63. § (4) bekezdésére. 

Ajánlatkérő nem kívánja törölni a teljesítési biztosítékból történő lehívás lehetőségét, mivel a teljesítés 

elmaradásának minősül, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a jelen Alcikkelyben foglalt 

kötelezettségeinek, így az ezzel kapcsolatos igények is érvényesíthetőek a teljesítési biztosíték terhére a 

Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján.  

 

40. A különös feltételek 16.1. pontjának törlése ellentétes a Ptk. 6:139. § (1), és a Kbt. 135. § (11) 

bekezdésével. Kérjük az érintett szerződéses rendelkezés jogszabállyal összhangban történő 

szabályozását. 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő nem kívánja visszavonni a 16.1 Alcikkely törlését.  

Ajánlatkérő nem kívánja kizárni vagy korlátozni a saját szerződésszegése esetére irányadó azon 

jogkövetkezményeket, melyeket kifejezetten a Ptk. rögzít.  

Ajánlatkérő kizárólag a FIDIC szerződéses mintafeltételek egy bizonyos Alcikkelyét nem kívánja 

alkalmazni, amely viszont nem a Ptk.-ban foglaltakkal azonos jogkövetkezményeket rögzít az 

Ajánlatkérő szerződésszegése esetére, és ezen rendelkezéseket Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni.   

 

41. A különös feltételek 16.2. pontjában a d) pont törlése ellentétes a Kbt. 135. § (11) 

bekezdésével. Kérjük az érintett szerződéses rendelkezés jogszabállyal összhangban történő 

szabályozását. 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő az előírást nem kívánja módosítani, a Kbt. 135. § (11) bekezdése nem a kérdésben foglalt 

esetkörre vonatkozik. A FIDIC Sárga Könyv 16.2 d) pontja nem egy jogszabályon alapuló felmondási 

jogosultságot rögzít, hanem egy szerződésen (két fél megállapodásán) alapuló felmondási okot, melyet 

Megrendelő nem kíván elfogadni és alkalmazni, ezért törli az Általános Feltételek köréből, melyre 

tekintettel a pont törlése nem ütközik a Kbt. 135. § (11) bekezdésébe. 

 

42. A különös feltételek 16.4. pontjában a c) pont törlése ellentétes a Ptk. 6:142., 6:143. és a Kbt. 

135. § (11) bekezdésével. Kérjük az érintett szerződéses rendelkezés jogszabállyal 

összhangban történő szabályozását. 

 

Válasz: 

Ajánlatkérő nem kívánja visszavonni a 16.4 Alcikkely c) pontjának törlését.  

Ajánlatkérő nem kívánja kizárni vagy korlátozni a Ptk. 6:142. §-ában és a Ptk. 6:143. §-ában foglalt 

jogkövetkezmények alkalmazását, ugyanakkor nem kíván eltekinteni a 16.4 Alcikkely c) pontjának 

törlésétől, amely pont tartalma nem egyezik meg a Ptk. hivatkozott rendelkezéseiben foglaltakkal, így 

ezen pont törlése nem ütközik a Kbt. 135. § (11) bekezdésébe.  

 

43. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 5. Hajózási és ideiglenes létesítmények, 5.2. Ideiglenes 

létesítmények fejezetének 1. tétele tartalmazza az építés idejére ideiglenesen, a munkaterületek 

közúti megközelíthetőségét biztosító pontonhidak létesítését.  

A Tájékoztató mennyiségi kiírás 7. Általános tételek fejezet, 7.2. Tervezési és egyéb feladatok, 

7.2.2. Egyéb feladatok fejezetének 6. tétele az alábbi tétel tartalom megnevezéssel került 

kiírásra: Ponton a Mosoni-Dunán (becsült hossz.) 2*180 m 

Kérjük megerősíteni, hogy a két tétel ugyan arra a műszaki tartalomra vonatkozik! 

Amennyiben igen, kérjük meghatározni mely tételben, illetve fejezetben szükséges a 

költségeket szerepeltetni. 

 

Válasz: 

Mindkét tétel azonos tartalomra vonatkozik. Az egyik az építési-kivitelezési, míg a másik tervezési 

feladatként értelmezendő. 
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Egyébiránt: a megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti. A kiviteli tervek 

elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. Kiviteli tervdokumentáció hiányában tételes költségvetés 

nem készíthető! 

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.” 

 

44. Az 5. kötet Tervek, Műszaki leírás 39-40. oldalán a 4.3.7 Ideiglenes elzárószerkezetek tárolása 

fejezetnél konkrétan nem került meghatározásra, hogy hol találhatók ezek a területek. Az MD-

AK-V-20 jelű Alaprajzi tervlapon nem került jelölésre.  Kérjük szíveskedjenek meghatározni a 

terület pontos méreteit, alaprajzi elhelyezkedését. 

 

Válasz: 

A tárolók pontos paramétereit a Kiviteli tervek készítése során kell megtervezni. A betétgerenda 

tárolók az MD-AK-V-12 részletrajzon a műtárgytól északi irányban a töltés műtárgyra fordulásánál 

kerültek feltüntetésre. (ld. még 1. kérdésre adott választ) 

 

45. Az 5. kötet Tervek, Műszaki leírás 10. oldalán a 4.1 Szerkezeti kialakítás fejezet az alábbiakat 

tartalmazza: 

„A műtárgyak azon helyeit ahol a nagy vízsebesség azt már indokolttá teszi a beton felületeket 

még burkolattal is el kell látni.” 

Kérjük, szíveskedjenek megadni a burkolat típusát és a burkolandó felületek pontos helyét, 

alaprajzi elhelyezkedését. 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata. 

 

46. Kérjük, szíveskedjenek megadni a teljes műtárgy területén lévő cölöpök kiosztási tervét. A 

jelenlegi tervek alapján (főként az alvízi és a felvízi kikötő vonatkozásában) csak metszeteken 

kerültek ábrázolásra a cölöpök. 

 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata. 

 

47. Kérjük, szíveskedjenek megadni a Kezelő híd esetében a próbacölöpök pontos helyét. 

 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata. 

 

48. A Tájékoztató mennyiségi kiírás AUMA hajtóműveket tartalmaz. Kérjük megadni, hogy 

helyettesíthető-e más műszakilag egyenértékű megoldással, pl: hidromotor + hidraulikus 

tápegység. 

 

Válasz: 

A megadott AUMA hajtóművek használatosak az ÉDUVIZIG területén. Ezért célszerű ehhez 

alkalmazkodni. De a kiviteli tervezés során az Üzemeltetővel egyeztetett, és elfogadtatott ezzel teljes 

mértékben műszakilag egyenértékű megoldás is elfogadható.   

 

49. Kérjük a mozgató berendezésekre vonatkozóan szíveskedjenek a pontos műszaki 

követelményeket megadni, a zsilipeket mozgató Gall lánc-kerék max. nyomaték igényét, 

valamint a szükséges fordulatszámokat és a biztonsági tartalékot. 
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Válasz: 

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

az ehhez szükséges egyeztetés a nyertes ajánlattevő feladata. 

 

50. Az 5. kötet Tervek, Műtárgy tervek, Keresztmetszet C-C Rajszám: MD-AK-V-25 tervlap 

+101,40 mBf és a +92,80 mBf szintek között Jet technológiával lezárt cementhabarcsosított 

réteg került jelölésre annak ellenére, hogy ezen réteg alatt is Jet technológiával lezárt réteg van 

jelölve, illetve feliratozva. 

Kérjük megerősíteni, hogy ezen a részen tévesen került jelölésre a fenti technológia és a 

megadott szintek bent maradó talajréteget jelölnek. 

 

Válasz: 

Ez tévesen került feliratozásra, valóban a 92,80 – 101,40 mBf között bentmaradó talajréteg van, mint 

ahogyan az a réteg többi feliratozása szerint is van. 

 

51. Az 5. kötet Tervek, Építéstechnológia, Munkagödör körülhatárolás irány tervei Rajszám: MD-

AK-V-101 tervlap csak az alvízi oldalra vonatkozóan tartalmaz munkatér körülhatárolást a 

vezetőműnél. Az alvízi oldali vezetőmű adatairól (hossz, szélesség, magasság, geometriai 

kialakítás) rajz nem áll rendelkezésre. A Részletes helyszínrajz – MD-AK-V-12 és a Műtárgy 

tervek Alaprajzi felülnézet – MD-AK-V-20 nem tartalmaznak adatokat a felvízi oldali 

vezetőműre vonatkozóan. A hiányzó adatok nélkül a munkagödör körülhatárolása sem 

ellenőrizhető és határozható meg. 

Kérjük a felvízi oldali vezetőmű hiányzó adatainak megadását, valamint terv rendelkezésre 

bocsátását. 

Válasz: 

Az alvízi és felvízi vezetőművek hossza a MD-AK-V-22 rajzszámú tervről leolvasható. A felvízi 

vezetőmű körülhatárolása elviekben megegyezik az alvízivel, csak a hosszirányú kiterjedése igazodik a 

vezetőmű hosszához. Egyébként a megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC 

szerinti. A kiviteli tervek elkészítése, az ehhez szükséges egyeztetés a nyertes ajánlattevő feladata. 

 

52. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 3.1.2. Épületgépészet, Központi fűtés fejezetének 75. tételénél 

nincs megadva a tétel mennyisége és egysége. Kérjük, szíveskedjenek megerősíteni, hogy a 

tétel beárazása szükséges, s amennyiben igen, kérjük megadni a tételhez tartozó hiányzó 

adatokat. 

 

Válasz: 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az 5. kötetben szereplő táblák NEM KÖLTSÉGVETÉS 

kiírások! A kiviteli tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. (ennek részét képezné a tételes 

árazott/ árazatlan költségvetés) 

A 75. sorban foglaltak azért szerepelnek, hogy Ajánlattevő kalkuláljon azzal, hogy ez is feladatát 

képezi, erre vonatkozóan Ajánlattevőnek egy előirányzatot kell figyelembe venni az egyösszegű 

árajánlat megadásánál. 

 

53. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 3.2. Víziközművek, 3.2.5. Gázellátás fejezetének 5. tételénél 

nincs megadva egység és mennyiségként csak előir. van megadva. Kérjük megerősíteni, hogy 

a tétel beárazása szükséges, amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni a tételhez 

tartozó hiányzó adatokat. 

 

Válasz: 

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

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

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.” 
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54. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 7. Általános tételek 7.2. Tervezési és egyéb feladatok, 7.2.1. 

Tervezési feladatok fejezetének tételeinél nincs megadva a tétel egysége és mennyisége. 

Kérjük, szíveskedjenek megerősíteni, hogy a tétel beárazása szükséges, amennyiben igen, 

kérjük megadni a tételhez tartozó hiányzó adatokat. 

 

Válasz: 

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

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

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.” 

 

55. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 7. Általános tételek 7.2. Tervezési és egyéb feladatok, 7 7.2.2. 

Egyéb feladatok fejezetének 1., 3., 4., 7., 8., 9. tételeinél nincs megadva a tétel egysége és 

mennyisége. Kérjük megerősíteni, hogy a tétel beárazása szükséges, amennyiben igen, 

szíveskedjenek megadni a tételhez tartozó hiányzó adatokat. 

 

Válasz: 

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

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

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.” 

 

56. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 2. Árvízvédelmi létesítmények, meder áttöltés, mederátvágás 

2.1.1. Irtás, előkészítő és nagytömegű földmunka (kitermelendő mennyiségek) fejezetének 9. 

tételénél hivatkozik a tétel, hogy a mederkotrásból származó anyag elhelyezése a Győr-Gönyű 

kikötő kijelölt depóhelyén lehetséges. Kérjük megadni a kijelölt depóhely pontos helyét. 

 

Válasz: 

A kitermelt anyag pontos depóhelyét a kiviteli tervek készítésekor kell meghatározni a Nyertes 

ajánlattevőnek. 

 

57. Az 5. kötet Tervek, Iratok, Mellékletek_20170103, 3_sz_mellékletnek és a 4_sz_mellékletnek 

csak a fedlapjai találhatók meg a mappákban. 

Kérjük, szíveskedjenek a 3. sz. melléklet – A Mosoni-Duna torkolati áthelyezésének és a 

kapcsolódó torkolati műtárgyak áramlástani vizsgálata összefoglaló és a 4. sz. melléklet – 

Előzetes üzemeltetési utasítás teljes dokumentációját rendelkezésre bocsátani. 

 

Válasz: 

Mellékeljük. 

 

58. Az Ajánlatkérő által kiadott dokumentáció nem tartalmaz az előírt G-61-es szádlemezre 

vonatkozóan részletes műszaki paramétereket (pl. acélminőség). Továbbá tudomásunk szerint 

a G-61 jelű szádlemezt már nem gyártják, nem elérhető a piacon. Kérem, szíveskedjenek 

megadni mely típussal helyettesíthető, illetve szükséges-e dupla lemez alkalmazása. 

 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata. A szádlemez pontos típusának, és dupla vagy szimpla lemezként 

alkalmazásának meghatározása a kiviteli tervezés része. A Dokumentációban megadott szádlemez 

típus műszakilag egyenértékű vagy jobb típussal kiváltható. 
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59. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 2. Árvízvédelmi létesítmények, meder áttöltés, mederátvágás, 

2.1. Nagytömegű földmunkák, töltésépítés, 2.1.2. Vízépítési kőmű-,földmű-, töltés építés és 

partrendezés (Beépítendő  anyagmennyiségek) fejezetének 3. tétele „Bentmaradó 

acélszádpalló-fal készítése 12 m hosszú pallókkal, vízzáró, átlagos verési talajosztályban” 

tételben és a hozzá tartozó műszaki dokumentációban (MD-AK-V-83 jelű tervlap, MD-AK-V-

82 jelű tervlap és a Műszaki leírás) nincs definiálva a szádfal típusa és műszaki paraméterei. 

Kérjük, szíveskedjenek megadni a tételhez tartozó hiányzó adatokat. 

 

Válasz: 

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

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

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.” 

 

60. Az 5. kötet Tervek Műszaki leírásban 64. oldala, valamint a Műtárgy tervek hossz és 

keresztmetszetei tartalmazzák, hogy a résfalak között 3,5-5 m vastag injektálás (JET-

technológiával lezárt, cementhabarcsosított réteg) készül.  

Kérjük, szíveskedjenek megerősíteni, hogy szükséges-e a 3,5-5 m vastag JET-paplan, illetve, 

hogy van-e lehetőség a vastagság csökkentésére. 

 

Válasz: 

A JET-elés vastagságának mértékét az építés alatt feltételezett és megengedett vízállás viszonyok 

valamint a JET-paplan vastagsága között fennálló szoros kapcsolatból származó számítások 

határozzák meg. Ezt a számítást a kiviteli tervezés keretében kell elvégezni, amely a nyertes 

Ajánlattevő feladata. 

 

61. Kérjük, szíveskedjenek a cölöphosszak ellenőrzéséhez, meghatározásához a cölöpök 

igénybevételeit (függőleges, vízszintes igénybevételek) megadni. 

 

Válasz: 

A szükséges cölöphosszak végleges meghatározása kiviteli tervkészítési feladat. 

 

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

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

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.”  

 

62. Kérjük, szíveskedjenek a terveket DWG formátumban is a rendelkezésünkre bocsátani. 

 

Válasz: 

A nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk. 

 

63. Kérjük, szíveskedjenek a helyszínrajzot EOV koordinátákkal is megküldeni. 

 

Válasz: 

A nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk.  

 

64. Az 5. kötet Tervek MD-AK-V-20 jelű tervlap – Alaprajzi felülnézet és a hozzá tartozó hossz-

metszetek, keresztszelvények tartalmazzák, hogy az elő- és utófenék vonatkozásában más a 

résfal talpszintje, mint a főműtárgynál. Kérjük megvizsgálni, hogy az elő- és utófenék 
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esetében alkalmazható-e szádfal a 18,1-16,0 m-es folyásirányra (műtárgy hossztengelyére) 

merőleges és folyásiránnyal párhuzamos résfalak esetében, mivel a partfal a kikötő és a 

műtárgy között szádfallal készül, a résfalak itt szádfalhoz csatlakoznak. 

 

Válasz: 

Ennek megtervezése, és a végleges műszaki megoldás meghatározása a kiviteli tervkészítés keretében 

a nyertes Ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy résfal szádfalra kiváltásnál 

biztosítani kell a szádfal megfelelő korrózióvédelmét is.  

 

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

nyertes 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.”  

 

65. Jól értelmezzük-e, hogy víz oldali résfalak a vízépítési vasbeton szerkezetekkel eltakarásra 

kerülnek? 

 

Válasz: 

Igen, jól értelmezi a kérdező.  

 

66. Az 5. kötet Tervek Műszaki leírása és a tervlapok a minőség tekintetében eltérő betonacél 

jelölést tartalmaznak. Kérjük, szíveskedjenek az ellentmondást feloldani és pontosítani az 

alkalmazandó betonacél típusát. 

 

Válasz: 

A kiviteli terv készítése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. A betonacél minőség meghatározása a 

kiviteli tervkészítés során véglegesítendő. 

 

67. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 1. Torkolati műtárgy, 1.1. Vízszintszabályozó zsilipek, 

hallépcső, 1.1.1 Betonépítési, zsaluzási és vasszerelési munkák 7. és az 1.2. Hajózsilip, 1.2.1 

Betonépítési, zsaluzási és vasszerelési munkák 6. tételeinél, valamint az 5. kötet Tervek 

Műszaki leírása alapján a résfalas munkagödör stabilitását dúcolattal kell megoldani. Kérjük 

T. Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a dúcolat helyett a résfalak stabilitásának biztosítására 

alkalmazható-e hátra horgonyzás. 

 

Válasz: 

A résfalak stabilitásának biztosítását a kiviteli tervkészítés során kell véglegesíteni, amennyiben a 

hátrahorgonyzás is megfelelő, műszakilag egyenértékű vagy jobb védelmet biztosít, akkor 

alkalmazható. 

 

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

nyertes ajánlattevő feladata.  

 

68. Az 5. kötet Tervek Műszaki leírása és a tervlapok alapján a műtárgy több részén szükséges 

szádfal – résfal csatlakozási csomópont kialakítása. Kérjük - amennyiben rendelkeznek erre 

vonatkozó csatlakozási tervvel - szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani. Amennyiben 

nem, akkor szíveskedjenek megadni a csatlakozás pontos műszaki adatait, követelményeit, 

elvárásait. 

 

Válasz: 

A két szerkezeti elem között vízzáró csatlakozás kialakítása az elvárás. 
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69. Az 5. kötet Tervek MD-AK-V-101 jelű tervlap alapján a vezetőmű alapozása réspillérekkel 

készül. Kérjük T. Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy van-e lehetőség a réspillér más alapozási 

technológiával (pl. CFA cölöp) történő kiváltására. 

 

Válasz: 

Az alapozási technológia a kiviteli tervkészítés során véglegesítendő. A megkötendő szerződés 

egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti. A kiviteli tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő 

feladata. Az alapozási technológiára is igaz, hogy a Dokumentációban meghatározott megoldással 

műszakilag egyenértékű vagy jobb megoldás is elfogadható. 

 

70. Jól értelmezzük-e, hogy a hajózsilip egy szerkezeti egység. Amennyiben nem, kérjük, 

szíveskedjenek megadni a dilatációs egységek számát, hosszát (méreteit), az esetlegesen 

szükséges dilatációk kialakításának műszaki paramétereit, követelményeit (pontos szerkezet, 

mozgások jellege, nagysága stb.). 

 

Válasz: 

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

nyertes 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.” 

 

71. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni, hogy a hajózsilip és a vízszintszabályozó zsilipek 

között, illetve magán a vízszint szabályozó műtárgyon belül szükséges-e dilatáció kialakítása. 

Amennyiben igen, kérjük, szíveskedjenek a dilatációk helyét, irányát és műszaki 

paramétereket megadni. 

 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata, így a fenti kérdés szakszerű megválaszolása, és szabályszerű 

megtervezése, majd kivitelezése is.  

 

72. A Tájékoztató mennyiségi kiírásban található az 1. Torkolati műtárgy, 1.1. Vízszintszabályozó 

zsilipek, hallépcső, Hallépcső, acélszerkezeti munkák 7. tétele: 'Hallépcsőben elhelyezendő 

csaliviz és halcsalogató szerkezet, a fojtó és a szabályozó zsilip az üzemeltető igényei szerint 

kialakítva, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve, a szükséges bebetonozandó elemekkel, 

tartozékokkal együtt tételt, melyre vonatkozó terveket, adatokat nem tartalmaz a tender 

dokumentáció 5. kötete. Kérjük, szíveskedjenek a hiányzó adatokat, terveket megadni. 

 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata, így a fenti kérdés szakszerű megválaszolása, és szabályszerű – 

Üzemeltető VIZIG-gel egyeztetett- megtervezése, majd kivitelezése is. 

 

73. A Tájékoztató mennyiségi kiírásban található az 1. Torkolati műtárgy, 1.1. Hallépcső, egyéb 

munkák 2. tétele: Uszadékterelő acélfal (5600x2500mm) rácsos szerkezetű főtartókkal, 12 mm 

vastag acéllemezzel kialakítva, vasbeton falakhoz rögzített acél fogadószerkezettel, 

elektromechanikus és kézi mozgatásra is alkalmas kivitelben, S235-JR minőségű 

acélszelvényekből, korróziógátló felületkezeléssel, készül 1 helyen tételhez kapcsolódóan  a 

mozgatásra vonatkozó Műszaki leírás ellentmondásos információkat tartalmaz 

(elektromechanikus, de kézi mozgatású), ezért kérjük, szíveskedjenek pontosítani a magasság 

állítás, meghajtás műszaki megoldását. 

 

Válasz: 
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A műszaki leírás egyértelműen fogalmaz, „A magasság állítás elektromechanikus megoldású, de kézi 

mozgatással is működtethető kivitelű.” Ennek megtervezése – mivel a megkötendő szerződés 

egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti - a kiviteli tervezés részeként a nyertes Ajánlattevő 

feladata. 

 

74. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 1. Torkolati műtárgy, 1.1.2.2. Szabályozó zsilipek szegmens 

főelzárás fejezet 11. tételére, valamint az 1.1.2.3. Szabályozó zsilip főelzárás mozgató 

berendezés fejezet 8-9. tételére vonatkozóan az 5. kötet Műszaki leírása, valamint az MD-AK-

V-43 jelű tervrajz tartalmaz információkat, de kérjük, szíveskedjenek pontosítani a hajtás 

típusát, pontos műszaki specifikációját. 

 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata, így a fenti kérdés szakszerű megválaszolása, és szabályszerű - Üzemeltető 

VIZIG-gel egyeztetett – megtervezése, majd kivitelezése is 

 

75. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 4.4. Irányítástechnika 4.4.1. Irányítástechnika torkolati mű 7. 

tételével kapcsolatban kérjük, szíveskedjenek állásfoglalásukat megadni, hogy a tétel 

tartalmában lévő műszaki tartalom megfelelő-e, mivel a jelenleg elvárt/alkalmazott eszközök 

vonatkozásában az előírás már nem felel meg az aktuális technológiai szintnek és az 

előírásoknak. 

 

Válasz: 

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

nyertes ajánlattevő feladata, így a fenti kérdés szakszerű megválaszolása, és az aktuális technológiai 

szintnek és az előírásoknak megfelelő - Üzemeltető VIZIG-gel is egyeztetett – megtervezése, majd 

kivitelezése is. 

 

76. Az 5. kötet Tervek Műszaki leírás 63. oldal 9. Hajózással kapcsolatos feladatok fejezete 

tartalmazza RIS rendszerű adótorony létesítését.  

Kérjük, szíveskedjenek az adótorony részletes műszaki paramétereit, terveit rendelkezésre 

bocsátani. 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre, kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy kinek a 

feladata a tervek elkészítése. 

A fentieken túl, a Tájékoztató mennyiségi kiírás 4. Monitoring rendszer, 4.4.1. 

Irányítástechnika torkolati mű, 12. tételéhez - „Hajózási tájékoztatást biztosító PannonRIS 

rendszer telepítése, amely a hajózással kapcsoltos szolgáltatásokról ad tájékoztatást, valamint 

közforgalmú kikötők, hajózási létesítmények VHF sávú rádiós rendszerének kiépítése amely a 

hajó és a zsilipkezelő közötti kommunikációt biztosítja. A PannonRIS rendszerhez történő 

kapcsolódás interneten keresztül történik. Az üzemviteli helyiségben kell telepíteni a hajózási 

rádióállomást és az un. RIS munkaállomást (asztali PC)” - kapcsolódóan kérjük, 

szíveskedjenek pontosítani a beárazandó műszaki tartalmat, illetve, hogy a tétel az adatátviteli 

és kommunikációs rendszerelemeket érinti-e. Kérjük, szíveskedjenek továbbá megadni, hogy 

az al- és felépítmény kivitelezése is a tétel kivitelezőjének a feladata. 

 

Válasz: 

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

a nyertes ajánlattevő feladata. Így a feltett kérdésben foglalt tételek megtervezése, és kivitelezése is. 

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá minden hiányzó, (jelenleg még rendelkezésre nem álló, de) az 

építési munkához, a létesítmény teljeskörű megvalósításához szükséges ÖSSZES engedély 

megszerzése is. (ld. III. kötet 2. pont 6. oldal közepe) 
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.”  



21 
 

 

77. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 4. Monitoring rendszer, 4.4.1. Irányítástechnika torkolati mű, 

15. tétele: „Tűzjelző központ min: 5 csatornás kivitelben. 20db füst és 1 db CO érzékelővel 

összekábelezve a központi egységgel. Kommunikáció a diszpécserrel és a vízmű központtal”.  

Kérjük, szíveskedjenek meghatározni, hogy mit kell érteni a tétel tartalmában szereplő 

„csatorna” fogalma alatt, milyen kommunikációs megoldást tartalmaz (telefonon beszél 

egymással a diszpécser és az üzemeltető, avagy a tűzjelző központnak van olyan modulja, ami 

alkalmas többhelyszínű kezelésre). 

Kérjük továbbá szíves tájékoztatásukat, hogy a tűzjelző rendszernek mely minősítési műszaki 

paramétereknek kell megfelelni, valamint a tűzvédelmi terv készítése kinek a feladata. 

 

Válasz: 

Az 5 csatornás kivitel jelentése: 5 egymástól különállóan védendő jelzőteret tud fogadni, amelyeket 

ugyancsak különállóan lehet élesítni.(az egyik védendő egység védett állapotban van a másik nincs) 

A kommunikációs mód: jeltovábbítás 

A jelzőrendszer kialakítása, tervezése és kivitelezése, valamint a tűzvédelmi terv elkészítése ajánlatadó 

feladata, mely tervezési feladatokat azok elvégzéséhez jogosultsággal rendelkező tervezőkkel kell 

elkészíttetnie. 

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

elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata, így a fenti kérdés szerinti feladat szakszerű, és szabályszerű 

- Üzemeltető VIZIG-gel egyeztetett – megtervezése, majd kivitelezése is. Ennek megfelelően minden – a 

III. kötetben specifikált feladat szakszerű ellátása nyertes ajánlattevő feladatát képezi.  

 

78. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 4. Monitoring rendszer, 4.4.1. Irányítástechnika torkolati mű, 

16. tétele:”Vagyonvédelmi központ kiépítése, amely képes min.: 16 db ablaktörés érzékelő, 22 

db nyitás érzékelő valamint 4 db kültéri kamera jelének fogadására, összekábelezve a központi 

egységgel és kommunikációra a diszpécserrel és a vízmű központtal” meghatározást 

tartalmazza. Kérjük, szíveskedjenek álláspontjukat megadni, hogy a videó kamera saját maga 

ad ki kétállapotú kimenő jelet a riasztó rendszer részére, avagy a hivatkozott Mennyiség 

kiírási fejezet 7. tételében meghatározott ipari TV hálózat videó feldolgozó rendszerből kell 

azt képezni. 

Kérjük megadni továbbá, hogy a diszpécser és a vízmű központban kettős, külön-külön 

működtethető vagyonvédelmi kezelői felületet kell-e kialakítani. 

 

Válasz: 

Amennyiben a korábban megadott paramétereken túl a kamera mozgásérzékelővel is fel van szerelve, 

akkor az tud közvetlenül kétállapotú jelet kiadni. Amennyiben olyan kamera kerül felszerelésre, amely 

csak a kép (videó jel) továbbítására alkalmas, akkor riasztást a videó feldolgozó rendszerből kell 

képezni. A választási lehetőségek közül a döntést az üzemeltető igényei szerint kell a kiviteli tervet 

készítőnek meghoznia. 

Kiegészítésképpen: A megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti. A 

kiviteli tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata, így a fenti kérdés szerinti feladat szakszerű, és 

szabályszerű - Üzemeltető VIZIG-gel egyeztetett – megtervezése, majd kivitelezése is. Ennek 

megfelelően minden – a III. kötetben specifikált feladat szakszerű ellátása nyertes ajánlattevő 

feladatát képezi. 

 

79. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 4. Monitoring rendszer, 4.4.4. Jelforgalom a Torkolati mű és 

a Szavai gépház között fejezet 1. tétele:„ A szavai gépház (raktár) és a helyi diszpécser közötti 

kommunikáció részére lefektetésre kerül földárokba fektetve 5x4x0,8 mm2 érpárú optikai 

kábel, védőcsőbe vezetve. behúzó aknákkal szükséges jelerősítőkkel” tétellel kapcsolatban 

megjegyezzük, hogy a  monomódusú optikai hálózat alkalmazása esetén ilyen távolságra nem 

kell közbenső erősítő, ezzel szemben a multimódusú kábel elvi működésű határa 5.000 m, 

tehát ebben az esetben akár szükséges is lehet a jelerősítő. Kérjük szíves állásfoglalásukat, 

hogy mono- vagy multimódusú optikai hálózat kiépítése szükséges. 
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Válasz: 

Monomódusú kábel alkalmazandó, amelynél a kiviteli tervezés során a nyertes ajánlattevő által 

meghatározandó tényleges működési távolság függvényében lehet a jelerősítők szükségességéről 

döntést hozni. 

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

elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata, így a fenti kérdés szerinti feladat szakszerű, és szabályszerű 

- Üzemeltető VIZIG-gel egyeztetett – megtervezése, majd kivitelezése is. Ennek megfelelően minden – a 

III. kötetben specifikált feladat szakszerű ellátása nyertes ajánlattevő feladatát képezi. 

 

80. Kérjük szíves állásfoglalásukat, hogy az 5. kötet Tervek MD-AK-V-12 jelű tervlap alapján az 

optikai kábel megnevezés alatt a „tervezett hírközlő kábel"-t kell-e érteni. 

 

Válasz: 

Igen 

 

81. A Tájékoztató mennyiségi kiírás 4. Monitoring rendszer, 4.4.4. Jelforgalom a Torkolati mű és 

a Szavai gépház között fejezet 2. tétele:„ Kábelárok ásás 0,6 m szélességben 0,7 m mélységben 

homokágy készítés, fedőtégla elhelyezése, jelzőszalag valamint védőcső kábel mechanikai 

védelmére, közmű keresztezésnél” tartalmával kapcsolatban kérjük szíves tájékoztatásukat, 

hogy  rendelkezésre áll-e nyomvonalterv a végpontok között, saját tulajdonú területen halad-e 

a nyomvonal, vagy érint-e közterületet, valamint van-e közműkeresztezés, rendelkezésre áll-e 

előzetes hozzájárulás. 

Amennyiben ezen dokumentumok (vagy közülük bármelyik) rendelkezésre állnak, kérjük, 

szíveskedjenek az ajánlattevők részére elérhetővé tenni. 

 

Válasz: 

Az érintett ingatlanok körét, a nyomvonal általános leírását a műszaki leírás tartalmazza. 

A nyomvonal végleges kialakítása kiviteli tervezési feladat, amelyet a nyertes ajánlattevőnek kell 

elvégeznie. 

 

82. A kiadott „5_k_Taj_Mennyisegi_kiiras_MD” elnevezésű költségvetésben szerepel az alábbi 

tétel: „Duna alatti irányított fúrás készítése acél védőcsővel 400 fm”. 

Kérem T. Ajánlatkérőt a Duna alatti irányított fúráshoz tartozó részletes műszaki 

dokumentációra megküldésére. (fúrási terv, fúrási keresztmetszet, fúrási mélység) 

 

Válasz: 

A Mosoni-Duna mederkeresztezéshez részletes műszaki dokumentáció készítése a kiviteli tervezés 

keretében a nyertes Ajánlattevő feladata. 

 

83. Az Ajánlati dokumentáció I. kötetének 25. pontja (37. oldal) szerint: 

„Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a 

megrendelői követelményekre figyelemmel - eltérhet. 

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól történő eltérés esetén a vállalkozói javaslatot 

olyan tartalommal, olyan részletezettséggel kell elkészíteni, hogy abból megállapítható legyen, 

hogy az indikatív tervben foglaltaktól eltérő műszaki megoldás megfelel a megrendelői 

követelményekben (dokumentáció III. kötet) foglalt előírásoknak. 

Az indikatív tervdokumentáció (dokumentáció V. kötet) hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő 

nem vállal.” 

 

Kérjük az indikatív tervdokumentáció felülvizsgálatához megküldeni a terveket dwg 

formátumban.   

 
Válasz: 

A nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk. 
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84. Az Ajánlati dokumentáció részeként átadott 4648-40/2016 iktatószámú Környezetvédelmi 

engedély 4.4 pontjában foglaltak szerint: 

 „4.4.   A kitermelésre kerülő 503.000 m³-nyi mederanyagot úgy kell felhasználni, hogy az ne 

érintse a Tordai-sziget keleti részén található, a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

67.oldalán jelölt 9. számú foltot, mely nagyon idős fekete és fehér nyarakból, kocsonyás 

tölgyekből álló vegetáció, ami megfelel a „91F0 jelű, keményfás ligeterdők” nevű Natura 

2000 jelölő társulásnak. Ezen társulás igénybevétele a kivitelezés során tilos.” 

 

Az engedélyben hivatkozott Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció nem része a kiadott 

ajánlatkérői dokumentációnak, így a megadott védett terület beazonosítása nem lehetséges. 

 

Kérjük hivatkozott a Natura 2000 hatásbecslést megküldeni, vagy egyéb olyan dokumentációt, 

amelyből megállapítható, hogy pontosan hol található a hivatkozott védett terület. 

 

Válasz: 

A kért dokumentációt az alábbi elérési úton elektronikusan elérhetővé tesszük: 

http://owncloud.eduvizig.hu/index.php/s/mmlPWneN0Ky2Uz5 

 

85. Az Ajánlati dokumentáció részeként átadott 4648-40/2016 iktatószámú Környezetvédelmi 

engedély 4.8 pontjában foglaltak szerint: 

„4.8.   A megszűnő és degradálódó, mintegy 8,4 ha kiterjedésű, 91E0 helű Natura 2000 jelölő 

társulás pusztulásának pótlásaként 9 ha nagyságú területen telepíteni kell nevezett 

élőhelytípusra jellemző fa- és cserjefajokból álló faállományt. A telepítendő puhafás ligeterdő 

fajkészletét és pontos helyét előzetesen egyeztetni kell a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatósággal.” 

 

Kérjük megadni az élőhelytípusra jellemző fa- és cserjefajokat. 

 

Válasz: 

Ennek megtervezése a kiviteli tervek készítése során a Nyertes ajánlattevő feladata, az 1. pontban 

szereplő NAT2000 hatásbecslés, és a FHNPI-al történő egyeztetés alapján.  

 

86. Az Ajánlati dokumentáció „III. kötet 2. fejezet – Részletes Műszaki Előírások” elnevezésű 

dokumentum 3. pontja (8. és 9. oldal) szerint: 

„..A fakitermelést és a cserjeirtást követően a vágástakarítást és a tuskózást el kell végezni, 

továbbá a kaszálásból származó hulladékot össze kell gyűjteni. A tuskók elszállításáról és 

elhelyezéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.” 

 

„A kész sarangokat - a készletezett anyag mennyiségi megjelölését tartalmazó jegyzőkönyvvel 

együtt – a Megrendelőnek át kell adni, a termelés helyszínétől 15 km-en belül kijelölt 

helyszínre. A kitermelt faanyag őrzése az átadás megtörténtéig a Vállalkozó feladata, az őrzés 

költségei a Vállalkozót terhelik.” 

 

Kérjük megerősítő válaszukat, hogy jól értelmezzük, amennyiben a Megrendelő által 

meghatározott, a termelés helyszínétől 15 km-en belüli helyszínre megtörtént a faanyag 

elszállítása, abban az esetben a faanyag átadottnak minősül, a további őrzéséről nem 

szükséges gondoskodni.   

 

Válasz: 

Megerősítjük, hogy az átadási feltételeket teljesítő átadás (és nem csak elszállítás) után a további 

őrzésről a nyertes Ajánlattevőnek nem kell gondoskodnia. 

 

87. Kérjük megküldeni az eredeti és a tervezett állapot geodéziai felmérését. 

 

Válasz: 

http://owncloud.eduvizig.hu/index.php/s/mmlPWneN0Ky2Uz5
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Az ajánlati dokumentáció V. kötet Műszaki tervek Műszaki leírás 2. Telepítés, geodézia pontja 

hivatkozik a 2009.06. hóban készült geodéziai felmérésre, amely a tervezés alapját képezte, és amelyet 

az ajánlattevő kérésének megfelelően mellékelünk. Szintén a 2. pont szerint „A tervezés további 

fázisában - a kiviteli tervek készítéséhez - a tervkészítést megelőző időszakában részletes, ellenőrző 

geodézia elkészítése elengedhetetlenül szükséges.” Ennek elvégzése a nyertes Ajánlattevő feladata. 

 

Kelt: Budapest, 2017. július 6. 

 

  

…………………………………………………………. 

Somlyódy Balázs főigazgató megbízásából 

dr. Benkó Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 


