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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

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

2017/S 063-118386 iktatószámon közzétett hirdetménnyel megindított (korrigendumok: 2017/S 070-

133029, 2017/S 083-161577), „A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című, 

KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosítószámú projektben FIDIC mérnöki, és műszaki ellenőrzési 

feladatainak ellátása.” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. 

 

1. kérdés 

 

Az AF III.1.3) M.2.a ) pontjában Ajánlatkérő a FIDIC Mérnök szakember végzettsége tekintetében az 

alábbi feltételt írta elő: 

 

M.2a) 1 fő FIDIC Mérnök szakemberrel, aki rendelkezik: 

— műszaki főiskolai vagy műszaki egyetemi, vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel és vízgazdálkodás 

tárgyú (az 1995. évi LVII. tv. 1. m. 22. pontjában meghat. tárgyhoz rendelhető) szakirányú, vagy ezzel 

egyenértékű mérnöki végzettséggel 

 

Kérjük annak szíves megerősítését, hogy fenti feltétel igazolásához Ajánlatkérő elfogadja az olyan 

műszaki főiskolai vagy műszaki egyetemi végzettséget (pl. okleveles építőmérnök), amelynek alapján a 

Magyar Mérnöki Kamara vízgazdálkodási szakterületre vonatkozó jogosultság gyakorlását engedélyezi. 

 

Válasz:  

Ajánlatkérő a feltétel igazolásához - nem kizárólagosan - elfogadja a 297/2009. (XII. 21.) és a 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendeletekben szerepelő végzettségeket, mely jogszabályok alapján végzi a Magyar 

Mérnöki Kamara is a szakmagyakorlási jogosultságok engedélyezését. 

 

2. kérdés 

 

A Szerződéstervezet 2.12., illetőleg 8.13. pontja az alábbi rendelkezést rögzíti: 

 

2.12. „A Megbízott tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz igénybe, a feladat 

elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből. Az alvállalkozók 

kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 

1. sz. melléklete szerint kell teljesíteni. 

 

8.13. (….) A Megbízott közreműködők és ennek megfelelően és ennek körében a Kbt. szerinti 

alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelően jogosult.  

 

Kérjük, hogy a szerződés idézett rendelkezéseit a Kbt. hatályos előírásának megfelelően módosítani 

szíveskedjenek. 

  

Válasz:  

A szerződéstervezet 2.12. pontja törlésre, a 8.13. pontja módosításra kerül.  

 

3. kérdés 

 

A Szerződéstervezet 3.1 pontja határozza meg a szerződés időtartamát, ezen belül a Megbízottnak 

jótállási időszakra vonatkozó rendelkezésre állási kötelezettségének időtartamát. Kérjük annak szíves 

megerősítését, hogy ahol a Szerződéstervezet vagy más közbeszerzési dokumentum rendelkezésre állási 

kötelezettséget említ, annak időtartama minden esetben az AF. II.2.4) pontjában rögzített 24 hónap. 

 

Válasz:  

Ajánlatkérő megerősíti.  
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4. kérdés 

 

Kérjük szíves tájékoztatásukat a Szerződéstervezet 5.6, valamint 8.34 pontjához fűzött lábjegyzet 

tekintetében. 

  

Válasz:  

A hivatkozott lábjegyzetek törlésre kerülnek.  

 

5. kérdés 

 

A Szerződéstervezet 6.10. pontja az „A Megbízott kapcsolattartásra kijelölt személyei és 

elérhetőségeik:” körében a Megbízott részéről projektvezető-helyettes adatait kéri, azonban ilyen 

pozíció nem szerepel a közbeszerzési dokumentumokban.  

Kérjük ezzel kapcsolatban szíves tájékoztatásukat. 

 

Válasz:  

A projektvezető-helyettes adatai törlésre kerülnek a szerződéstervezet 6.10. pontjából.   

 

6. kérdés 

 

A Szerződéstervezet 2017. 04. 27-én módosított 2.7 pontjának rendelkezése szerint Megbízott az egyes 

részszámlák kiállítása közötti időszakokra vonatkozóan összesített előrehaladási jelentéseket készít. 

 

6.1. Jól értelmezzük, hogy a Megbízott jelentéstételi kötelezettsége az összesített előrehaladási 

jelentés beiktatásával egy újabb dokumentummal bővült? Amennyiben igen, úgy kérjük, hogy 

az MD 3. kötet Feladatleírást szíveskedjenek ennek megfelelően kiegészíteni. 

 

Válasz:  

Jól értelmezik. A 3. kötet Feladatleírás ennek megfelelően kiegészítésre kerül.    

 

6.2. A módosított 7.4 pont alapján jól értelmezzük, hogy pénzügyi jelentést csak a 2.7 pont szerinti 

összesített előrehaladási jelentéshez szükséges mellékelni? 

 

Válasz:  

Jól értelmezik.    

 

6.3. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a 2.7. pont szerinti összesített 

előrehaladási jelentésekre is irányadók a 7.9 pont szerinti jóváhagyási határidők? 

Teljesítésigazolást ezt követően ad ki a Megbízó? 

 

Válasz:  

A Megbízott teljesítésének elismerésére (teljesítésigazolás) vonatkozóan a Kbt. hatályos előírásait kell 

alkalmazni.  

     

6.4. A 2.7. pont zárójeles rendelkezése szerint Megbízott „az első részszámla esetében a teljesítés 

Megbízott általi megkezdése és az első részszámla kiállítása közötti időszakra” köteles az 

összesített előrehaladási jelentést elkészíteni. 

 Kérjük ennek a rendelkezésnek szíves magyarázatát.  

 

Válasz:  

Ajánlatkérő módosítja, pontosítja a szerződéstervezetnek a kérdéssel érintett rendelkezését.    

    

7. kérdés 

 

A szerződés teljesítésének feltételei kapcsán az AF III.2.2) pontja eredetileg az alábbiak szerint 

rendelkezett: 
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„Részszámla: a tervezési és kivitelezési feladatok készültségi fokának és előrehaladásának üteméhez 

kötött százalékos mértékben naptári negyedévente (szerz.2.7).” 

 

A Szerződéstervezet hivatkozott 2.7 pontja eredetileg az alábbiakat tartalmazta: 

 

„Megbízott feladatainak ellátásért a kivitelezési feladatok készültségi fokának és előrehaladásának 

üteméhez kötött százalékos mértékben – a teljesített és a Megbízó által igazolt tevékenysége alapján – a 

kivitelezésre vonatkozó szerződés hatálybalépését követően naptári negyedévente jogosult részszámlát 

kiállítani. Megbízott köteles a részszámlákban külön-külön megbontva feltüntetni a műszaki ellenőri, 

illetve a FIDIC mérnöki feladatok ellenértékét. A részszámlák (Közbenső kimutatások) minimális értéke 

- egyenként - nem lehet kisebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a. Tört naptári 

negyedév esetén ezen időszakra vonatkozóan lehet a számlát kiállítani. A számla kiállításának feltétele a 

negyedéves előrehaladási jelentés jelentéstételi időszakot követő hónap 15-ig történő elkészítése, 

Megbízó felé történő benyújtása, a pénzügyi ütemterv aktualizálása és a Megbízó által kiadott 

teljesítésigazolási jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kézhezvétele.”  

 

Az AF előbb idézett feltételét a 2. Korrigendum az alábbiak szerint módosította: 

 

„Részszámla: a tervezési és kivitelezési feladatok készültségi fokának és előrehaladásának üteméhez 

kötött százalékos mértékben, a kivitelező részszámlázásával egybeesően (szerz.2.7).” 

 

Az AF módosítás alapján Ajánlatkérő a Szerződéstervezet 2.7 pontjának szövegét az alábbiak szerint 

állapította meg: 

 

„Megbízott feladatainak ellátásért a kivitelezési feladatok készültségi fokának és előrehaladásának 

üteméhez kötött százalékos mértékben – a teljesített és a Megbízó által igazolt tevékenysége alapján – a 

kivitelezésre vonatkozó szerződés hatálybalépését követően, időben a kivitelező részszámlázásához 

igazodóan, azzal egybeesően, a kivitelező részszámlázásával érintett időszakokra vonatkozóan jogosult 

részszámlát kiállítani. Megbízott köteles a részszámlákban (és a részszámlákhoz kapcsolódó összesített 

előrehaladási jelentésekben) külön-külön megbontva feltüntetni a műszaki ellenőri, illetve a FIDIC 

mérnöki feladatok ellenértékét. A részszámlák (Közbenső kimutatások) minimális értéke nem lehet 

kisebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 10%-a. Megbízott köteles az egyes részszámlák 

kiállítása közötti időszakokra (az első részszámla esetében a teljesítés Megbízott általi megkezdése és az 

első részszámla kiállítása közötti időszakra) vonatkozóan összesített előrehaladási jelentéseket készíteni. 

A számla kiállításának feltétele az összesített előrehaladási jelentés Megbízó felé történő benyújtása, a 

pénzügyi ütemterv aktualizálása és a Megbízó által kiadott teljesítésigazolási jegyzőkönyv 

(teljesítésigazolás) kézhezvétele.” 

 

Mint látható, Ajánlatkérő a Megbízott eredetileg meghatározott, a kivitelezés előrehaladásától függő, de 

belátható időre tervezhető számlabenyújtási jogosultságát a Szerződéstervezet 2017. 04. 27-i 

módosításával teljességgel elbizonytalanította. A módosítás következtében a Megbízott az elvégzett 

tevékenysége után járó ellenszolgáltatáshoz elnyújtott ütemezésben, kizárólag a kivitelező aktuális 

számlabenyújtási szándékának alárendelve férhet hozzá.  

 

Álláspontunk szerint a szerződés e lényeges feltételét nem lehet egy harmadik személy előre nem 

látható magatartásához kötni és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában meghatározott 

ütemezési szabályokat is csak kizárólag építési beruházásra lehet alkalmazni. Ajánlatkérőnek 

véleményünk szerint tekintettel kellene lennie továbbá arra is, hogy a kivitelező 50 % mértékű előleg 

igénylésére jogosult, míg szolgáltatás esetében ez a mérték legfeljebb 30 % lehet. 

Ajánlatkérő nem veszi figyelembe azt sem, hogy a Megbízott feladatainak jelentős részét képviselik a 

kivitelező előrehaladásától függetlenül is folyamatosan végzett FIDIC mérnöki feladatok. 

 

Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő szíveskedjék a Megbízott számára megállapított 

fizetési feltételeket felülvizsgálni, és a Megbízott teljesítését indokolatlanul elnehezítő feltételeket 

mellőzni. 
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Válasz:  

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a fizetési feltételeken.  

 

8. kérdés 

 

A Szerződéstervezet 8.35. pontjában foglaltak szerint: 

 

„A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Felek rögzítik, Megbízott kifejezetten 

megerősíti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően a Megbízó teljes körűen tájékoztatta Megbízottat a 

Támogatási Szerződés és a Projekt keretében általa vállalt kötelezettségekről rá vonatkozó előírásokról, 

valamennyi feladatról, a teljesítés feltételeiről a rögzített teljesítési határidőkről, illetőleg a vállalt 

kötelezettségek megszegése esetén a Megbízóval, mint Kedvezményezettel szemben érvényesíthető 

jogkövetkezményekről.” 

 

A Preambulum szerint továbbá: 

 

„Mindezek mellett Megbízott akként nyilatkozik, hogy ezen tájékoztatást, dokumentumokat teljeskörűen 

megismerte, és teljeskörűnek ismeri el.” 

 

Kérjük, hogy szíveskedjenek a hivatkozott teljes körű tájékoztatást megadni.  

 

Válasz:  

Ajánlatkérő mellékelten megküldi a Támogatási Szerződésnek a megkötésre kerülő megbízási szerződés 

tekintetében releváns rendelkezésit tartalmazó kivonatát, és ezúton tájékoztatja a gazdasági szereplőket 

a szerződéstervezet 8.35. pontjában foglaltakról.   

 

9. kérdés 

 

A Feladatleírás 7. oldalán foglaltak szerint Megbízott 

 

- Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti 

gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez 

szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával; 

 

Ugyanakkor a Feladatleírásba beillesztésre került az AF III.1.3) M.1.a pontban meghatározott referencia 

követelmény második, vagylagosan alkalmazható fordulatának visszatükrözése, mely előírja a teljesítés 

során minimálisan teljesítendő mérnöknapok számát a következők szerint: 
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Mint látható, a számítás alapjául a teljes 42 hónapos, azaz 182 hetes megvalósítási időtartam szolgált. A 

közpénzek hatékony felhasználására vonatkozó ajánlatkérői kötelezettségre is tekintettel kérdésünk, 

hogy a komplett kiviteli tervezés időszaka alatt, továbbá a bizonytalan téli munkavégzés esetében miért 

elvárás a napi, és ráadásul többes helyszíni jelenlét biztosítása?  

 

Amennyiben a táblázatban megfogalmazott igények alátámasztó adatai ismertek Ajánlatkérő számára, 

kérjük, szíveskedjék megadni azokat. 

 

Kérjük továbbá a Feladatleíráson belüli fentiek szerinti ellentmondás szíves feloldását. 

 

Válasz:  

Ajánlatkérő a kiviteli tervezés és a téli hónapok időtartamával csökkenti a szerződés minimálisan elvárt 

erőforrásigényét. A Feladatleírásban nem áll fenn ellentmondás a heti gyakoriságú műszaki ellenőrzés 

követelménye és a minimálisan elvárt mérnöknapok megadása között.  

 

10. kérdés 

 

Az 1. minőségi kritérium szerint Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.a) pontban bevont szakember 

hány darab, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. mellékletének 22. pontjában 

meghatározott tárgyú - az M.2.a) pontban rögzített egy darab építési beruházáson felüli - építési 

beruházásban vett részt FIDIC Mérnök, vagy FIDIC Mérnök helyettese/képviselője, vagy projektvezető, 

vagy projektvezető helyettes pozícióban 

 

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy amennyiben a fentieknek megfelelő, de különböző projektek adott 

esetben időben fedik egymást, úgy mindegyik hozzászámítható-e az értékelésre kerülő darabszámhoz. 

 

Válasz:  

Hozzászámítható, amennyiben az egymást időben fedő valamennyi projektben az értékelés tárgyát 

képező feladatokat látta el.      

 

Kelt: Budapest, 2017. május 5.   

 

 

 

………………………………………………………. 

dr. Benkó Ádám 

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

 


