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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 Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja. 

 

Általános kérdések, mindegyik felújítandó műtárgyra vonatkozó kérdések 

 

1. Kérjük megerősíteni, hogy a munkák elszámolásánál a jelenleg víz alatt levő szerkezetek 

rekonstrukciója során a költségvetési kiírásban megadott mennyiségekhez képest 

előfordulő többletek, vagy új munkák elszámolhatók a tartalékkeret terhére. 

A FIDIC Sárga Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni. 

2. Kérjük, feltételezésünket megerősíteni szíveskedjenek, hogy a felújítandó műtárgyak (elzárt 

területen levő műtárgyak: Kisköre, Deák Ferenc zsilip, Kvassay zsilip, Dunakiliti, illetve a nem 

elzárt területen levők: Nyugati főcsat., Nick, Gór) mellé kiépítendő felvonulási területek 

igénybevételéért terület használati díjat nem kell fizetni, azokat a nyertes Vállalkozó 

térítésmentesen veheti igénybe a tender keretében. Ha feltételezésünk helytelen, akkor 

kérjük megadni, hogy milyen feltételekkel és összegért bérelheti a Vállalkozó. Amennyiben 

a feltételek eltérőek a különböző műtárgyaknál, akkor válaszukat műtárgyakként külön-

külön adják meg. 

ADUVIZIG: A Deák Ferenc zsilip vonatkozásában az ADUVIZIG a felvonulási terület a 

zsiliphez tartozó, bekerített, kapuval ellátott keleti oldalán található területet 

térítésmentesen biztosítja a vállalkozónak. 

ÉDUVIZIG: Dunakiliti és Nick esetében: Az Igazgatóságunk a vagyonkezelésűnkben 

lévő területek esetében a felvonulási területek igénybevételéért terület használati 

díjat nem kíván felszámítani. 

TIVIZIG: A Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip esetében, a felvonulási területek 

igénybevételéért terület használati díjat nem kell fizetni, azokat a nyertes vállalkozó 

térítésmentesen veheti igénybe, úgy, hogy az igénybe vett területet a munka 

befejezését követően köteles helyreállítani. 

KDVVIZIG: Kvassay hajózsilip rekonstrukció: A Magyar Állam tulajdonában és a 

KDVVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlanokon kiépítendő felvonulási terület 

igénybevételéért, Ajánlatkérő nem kér területhasználati díjat. 

NYUDUVIZIG: A felvonulási terület biztosítható, térítésmentesen. 

KÖTIVIZIG: Felvonulási területet ingyen biztosítja. 

3. Kérjük megadni szíveskedjenek, hogy kiskörei, a bajai és az dunakilitii műtárgyaknál levő 

irodaépületekben lehetőség van-e a Vállalkozó és a Mérnök számára szükséges irodai és 

szociális helyiségek kialakítására, igénybe vételére. Ha igen, akkor kérjük megadni, hogy 

milyen feltételekkel (ár, terület nagysága, helyiségek száma, összetétele) bérelhet 

Vállalkozó, vagy esetleg a szükséges területet térítésmentesen veheti igénybe. 

ADUVIZIG: Deák Ferenc zsilip: Az ADUVIZIG nem tud biztosítani irodát a Mérnők 

számára, de a zsilip keleti részében (zsilip közvetlen közelében) lévő felvonulási 

területen a Vállalkozó elhelyezhet iroda konténereket. 

ÉDUVIZIG: A dunakiliti és a nicki műtárgynál levő irodaépületben a Vállalkozó és a 

Mérnök számára szükséges irodai és szociális helyiségek igénybe vételét nem tartjuk 

lehetségesnek. A Vállalkozónak ezt más módon kell megoldania. 

KÖTIVIZIG: Felvonulási területet ingyen biztosítja. irodahelyiséget nem tud biztosítani, 

vállalkozónak kell megoldani. 
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TIVIZIG: ld. 2. válasz., irodahelyiséget nem tud biztosítani, vállalkozónak kell 

megoldani. 

NYUDUVIZIG: Felvonulási területet ingyen biztosítja. irodahelyiséget nem tud 

biztosítani, vállalkozónak kell megoldani. 

KDVVIZIG: A Kvassay-zsilip üzemi területén és üzemirányító épületében nincs jelenleg 

rendelkezésre álló olyan méretű helyiség, ahol irodát - a megkívánt feltételekkel - ki 

lehetne alakítani. A konténeres kialakításra – a kivitelezés organizációja tervezésekor 

figyelembe véve – természetesen rendelkezésre áll elegendő terület.  

4. A tender keretében felújítandó műtárgyak részletes költségvetési kiírásban több tétel 

esetében a megadott mennyiségek előirányzatként „Ei” szerepelnek, lettek 

meghatározva. Tekintettel arra, hogy ezek a mennyiségek becsült értékek, kérjük 

meghatározni, hogy az előirányzott mennyiség túllépése esetén a felmerülő többlet 

mennyiséget el lehet-e számolni a tartalékkeret terhére? 

A FIDIC Sárga Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni. 

 

LOT 1 

Kiskörei vízlépcső rekonstrukciója 

5. A kiadott költségvetési kiírás „Előkészítés, tervezés“ „1. Munkatérkialakítás vizsgálatokhoz” 

című fejezete tartalmazza 1-5 sz. duzzasztónyílások víztelenítését és ideiglenes lezárását. A 

műtrárgyra vonatkozó másik költségvetési kiírás „1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy” 

című fejezet 1. sz. tétele is tartalmazza a duzzasztónyílások víztelenítését és ideiglenes 

lezárását, kiegészítve egyéb munkákkal. Kérjük meghatározni, hogy a duzzasztónyílások 

lezárását egyszer, vagy kétszer kell elvégezni. Azaz kérjük megadni Kiíró elvárását, hogy a 

duzzasztónyílások lezárását tervezési munkához is, majd a kivitelezéshez egyaránt meg kell 

csinálni, vagy a kiviteli tervek elkészítését megelőzően Kiíró eltekint a lezárástól? 

A FIDIC Sárga Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni 

A zsilipnyílások lezárását a feladat végrehajtásához szükséges számban kell elvégezni. 

A feladat, hogy víztelenített állapotban is megtörténjen az állapotfelmérés. 

Ajánlatkérő eltekint a részlettervezés előtti leürítéstől.  

 

6. A „Megbízó követelményei” című dokumentumban a munkavégzések ütemezésének 

bakdarura vonatkozó részénél Kiíró azt írja, hogy „a duzzasztómű ideiglenes 

elzárótábláinak behelyezése csak a két daru együttes üzemével biztosítható, más 

emelőberendezés erre a célra nem alkalmazható, ezért felújításuk időszakát minimálisra 

kell tervezni”. Amennyiben az elzáróberendezés elhelyezése kizárólag csak a telepített 

bakdaruval végezhető és amit feltehetőleg csak a műtárgy kezelő személyzete kezelheti, 

akkor kérjük Kiírót, hogy a bakdaru használatára és a felújításhoz kapcsolódó munkák 

(daruzás) elvégzésére adjon ajánlatot, vagy a szolgáltatást biztosítsa térítésmentesen. 

A kivitelező feladata a daru szükséges és a kiírás szerinti felújítása és vizsgáztatása 

elsődlegesen, hiszen felhasználásra kerül a munka során és a munkához (ideiglenes 

elzárások berakása) mind a két felújított bakdaru kell. A kivitelező feladata a daru 

szükséges engedélyeinek a megszerzése, és a vizsgáztatáshoz szükséges felújítási 

feladatok elvégzése. Az igazgatóság nem ad üzemeltetéséhez szükséges 

személyzetet, annak biztosítása is a vállalkozó feladata. Bérleti díjat Üzemeltető nem 

számít fel, de minden üzemeltetési költség a vállalkozót terhel. A vállalkozó almérőt 

köteles felszerelni, és ennek alapján az elektromos fogyasztást finanszírozni. A munkák 

elvégzése után a darut üzembiztos állapotban kell átadni az igazgatóság részére. 

Ha sikerül a szinkronizáció, akkor egy kezelő elég és két kötöző. A Vállalkozó által 

biztosított kezelő személyzetnek speciális vizsgával kell rendelkezni, kizárólag ilyen 

személy kezelheti.  
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7. Kérjük megadni szíveskedjenek a vb. üzemi hídon cserélendő dilatációs szerkezet műszaki 

paramétereit (teherbírás, szélesség, stb.).  

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

8. A költségvetési kiírás 1.1.1. és a 1.1.2. fejezetek 10. sz. tételeinek mennyiségét és 

mértékegységét felülvizsgálni szíveskedjenek, mert a „5 készlet”-ből, illetve „2 készlet”-ből 

nem határozható meg a felújítandó korlát (lakatos és korrózióvédelmi) felújítási munkái. 

Kérjük a tétel mennyiségét és mértékegységét „m2”-ben megadni szíveskedjenek. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

9. A költségvetési kiírás nem tartalmazza a főösszesítő 1.2. Főműtárgy Mederburkolatok és 

parti védművek, 2.1. Hullámtéri duzzasztó vasbeton műtrágy és 2.2. sz. Hullámtéri duzzasztó 

Mederburkolatok és parti védművek fejeteinek tételes költségvetési kiírását. Kérjük 

megerősíteni, hogy ezen műtárgyrészek nem kerülnek felújításra, ezért a főösszeítőben a 

hivatkozott fejezetek összegei „0”-ás összeggel kell szerepeltetni? 

A tájékoztató költségvetési kiírás nem tartalmazza a főösszesítő 1.2. Főműtárgy 

Mederburkolatok és parti védművek, 2.1. Hullámtéri duzzasztó vasbeton műtárgy és 

2.2. sz. Hullámtéri duzzasztó Mederburkolatok és parti védművek fejezeteinek tételes 

költségvetési kiírását, mert itt nincs szükség munkavégzésre.  

10. Kérjük megadni, hogy korábbi tapasztalatok alapján hozzávetőlegesen mennyi lerakódott 

iszapot kell eltávolítani a hajózsilip tisztítása során? 

A korábbi tapasztalatok alapján a hajózsilipben lerakódott iszap mennyisége kb.: 150 

– 250 m³. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. 

11. A költségvetési kiírás 1.1.1. fejezet 7. tétel szövegében az szerepel, hogy „500.000.-

Ft/készlet“. Kérjük megadni, hogy a tétel szövegében szereplő összeg véletlenül lett 

megadva, vagy Vállalkozó a pillér felújítása során 500.000.-Ft összegű felújítási munkát kell, 

hogy elvégezzen? Kérjük az elvégzendő munkákat részletezni szíveskedjenek. 

A tájékoztató költségvetési kiírás 1.1.1. fejezet 7. tétel szövegében szereplő Pillér 

dilatáció költségét tévesnek kell tekinteni. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC 

sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A 

műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő 

költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához 

nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

12. A műszaki leírás 5.1.1.1.3. sz. a duzzasztómű vasbeton műtárgyra vonatkozó fejezetében az 

szerepel, hogy a pillérek és az üzemi híd közötti dilatációkat cserélni kell. A költségvetési 

kiírás 1.1.1. sz. fejezetében ez a munka nem szerepel. Kérjük a dilatáció műszaki 

paramétereinek és mennyiségének megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

A műszaki leírás 5.1.1.1.3. sz. a duzzasztómű vasbeton műtárgyra vonatkozó 

fejezetében szerepel a pillérek és az üzemi híd közötti dilatációkat cseréje, amely a 

tájékoztató költségvetési kiírás 1.1.1 /7 –ben szerepel a dilatáció is. A szerződés 

egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

13. A költségvetési kiírás 1.1.1. sz. Duzzasztómű vb. műtárgy vonatkozó fejezet 10. sz. tétele az 

acélszerkezetű aknalefedések, korlátok javítására, korrózióvédelmének felújítására 
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vonatkozik. A költségvetési kiírásban 5 készlet szerepel. Mivel ebben a formában – a 

konkrét mennyiségek és műszaki tartalom ismerete nélkül – a tételt nem lehet beárazni, 

kérjük a kiírást pontosítani, részletezni (szerkezetenként (korlát, létra, kikötőbak, fedlap), 

mértékegység (m2, kg ill. fm) stb.) és módosított formában kiadni szíveskedjenek. Kérjük a 

tételt szétbontani javításra és korrózióvédelemre és ennek megfelelően meghatározni a 

tételek mennyiségét és mértékegységét. 

A pontos mennyiségek meghatározása a Vállalkozó feladata a részlettervek 

elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot 

az Ajánlattevőnek! 

14. A költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 6. sz. tétele a „töltő-ürítő 

csatornák: belső felületek és dilatációk javítása javítóanyaggal és injektálással Ei.: a teljes 

felület 10%-a)“ vonatkozik. A zsilip mindkét oldalán húzódó töltő-ürítő csatornák belső 

felülete a felmérés szerint jóval több a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségnél. Kérjük 

a mennyiség ellenőrzését és szükség esetén a költségvetési kiírás módosítását. 

A hajózsilip mindkét oldalán húzódó töltő-ürítő csatornák belső felületének  és 

dilatációinak  javítására / javítóanyaggal és injektálással/ megadott előirányzati 

mennyiségtől lehet eltérés, melyet a hibafeltárás, felmérés fogja megadni a pontos 

mennyiséget, ezért „előirányzat”. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki 

leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő 

költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához 

nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

15. A költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 7. sz. tétele a hajózsilip 

fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének cseréjére vonatkozik. A szövegben 

az szerepel, hogy „A hajózsilip tömbjét 2 db dilatáció közel három egyenlő részre osztja").A 

hivatkozott tételben szereplő mennyiség nem egyezik a metszetrajzon jelölt dilatációs 

elemek mennyiségével. Hol szükséges dilatációs elemek cseréje? Kérjük, a mennyiséget 

ellenőrizni szíveskedjenek és szükség esetén a költségvetési kiírást módosítani 

szíveskedjenek. 

A tájékoztató költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 7. sz. tétele a 

hajózsilip fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének cseréjére vonatkozik. 

Az itt megadott 100 fm mennyiség megfelelő tartja. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 

5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű 

ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

16. A hajózsilip fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének cseréjéhez kapcsolódóan 

az alvizi támfal felé eső dilatációnál (x’ – 1981,5) nem szükséges dilatációs elem csere? 

Amennyiben igen, akkor 3 dilatáció cseréje készül. Kérjük, felülvizsgálni szíveskedjenek. 

Iránymutatás: A hajózsilip fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének 

cseréjéhez kapcsolódóan az alvízi támfal felé eső dilatációnál feltehetően szükséges 

a csere, amely +20 m-t jelenthet. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki 

leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő 

költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához 

nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

17. A költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 10. sz. tétele az acélszerkezetű 

aknalefedések, korlátok javítására, korrózióvédelmének felújítására vonatkozik. A 

költségvetési kiírásban 2 készlet szerepel. Mivel ebben a formában – a konkrét 

mennyiségek és műszaki tartalom ismerete nélkül – a tételt nem lehet beárazni, kérjük a 
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kiírást pontosítani, részletezni (szerkezetenként (korlát, létra, kikötőbak, fedlap), 

mértékegység (m2, kg ill. fm) stb.) és módosított formában kiadni szíveskedjenek. Kérjük a 

tételt szétbontani javításra és korrózióvédelemre és ennek megfelelően meghatározni a 

tételek mennyiségét és mértékegységét. 

A Vállalkozó feladata a részlettervek készítése során a pontos mennyiségek 

meghatározása. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot a 

Ajánlattevőnek! 

18. A költségvetési kiírás 1.1.3. sz. fejezete nem tartalmazza az üzemi híd homlokzati munkáihoz 

szükséges állványépítést, vagy egyéb segédszerkezetet készítését. Kérjük a költségvetési 

kiírás kiegészítését. 

Az üzemi híd homlokzati munkáihoz szükséges állványépítést, vagy egyéb 

segédszerkezetet készítését a költségvetési kiírás nem tartalmazza. Azt a Vállalkozó 

saját maga kell, meghatározza. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki 

leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő 

költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához 

nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

19. A műszaki leírás 5.1.1.3. sz. a vasbeton üzemi hídra vonatkozó fejezetében az szerepel, 

hogy a feljáró és üzemi híd aszfalt burkolatát helyenként javítani kell. A költségvetési kiírás 

1.1.3. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, 

kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás 

kiegészítését. 

A szükséges feladatok részletes mennyiségeit a vállalkozónak kell meghatározni a 

részlettervek készítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot a Ajánlattevőnek! 

20. A műszaki leírás 5.1.1.3. sz. a vasbeton üzemi hídra vonatkozó fejezetében az szerepel, 

hogy az ablakok, búvó nyílások, áttörések stb. vízzáró módon javítandók. A költségvetési 

kiírás 1.1.3. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka 

elvégzése, kérjük szerkezetenként külön-külön a műszaki paraméterek és a mennyiség 

megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 

5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű 

ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

21. A költségvetési kiírás 1.1.4. sz. vasbeton darupálya tartóra vonatkozó fejezet 7. sz. tétele az 

acél korlátok felületvédelmének felújítására vonatkozik. A költségvetési kiírásban szereplő 

mennyiségnél lényegesen többet találtunk. Kérjük, hogy a megadott mennyiséget 

felülvizsgálni szíveskedjenek és szükség esetén azt módosítani szíveskedjenek. 

A tájékoztató költségvetési kiírás (továbbiakban a válaszokban költségvetési kiírás) 

1.1.4. sz. vasbeton darupálya tartóra vonatkozó fejezet 7. sz. tétele az acél korlátok 

felületvédelmének felújítására vonatkozik. A 300 m² festett korlátot kell felújítani, a 

maradék horganyozott kivitelű rendben van. Ld. még a 20. kérdésre adott válasz. 

22. A műszaki leírás 5.1.1.4. sz. a vasbeton darupálya tartóra vonatkozó fejezetében az 

szerepel, hogy a kábeltartó alátámasztásokat felül kell vizsgálni, és korrózióvédelemmel kell 

ellátni. A költségvetési kiírás 1.1.4. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben 
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szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását 

és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

23. A költségvetési kiírás 1.3.2. hajózsilip főelzáró berendezésre vonatkozó fejezet 12. sz. tétele 

a kapcsoló rudazatokra, pódiumokra, létrákra, lefedésekre vonatkoznak és a tétel 

mennyiségének 4 készlet lett megadva. Mivel terv ill. részletes kiírás hiányában szerkezetek 

konkrét mennyiségei nem határozhatók meg a tételt nem lehet beárazni. Kérjük a tétel 

leírását és mennyiségeit szerkezetenként megbontani, azok mennyiségeit meghatározni és 

szükség esetén a mértékegységet megváltoztatni szíveskedjenek. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

24. A műszaki leírás 5.1.3.3. sz. az ideiglenes elzárásokra vonatkozó fejezetében az szerepel, 

hogy az ideiglenes elzárásoknál a kijelölt helyeken varratjavításokat kell végezni. A 

költségvetési kiírás 1.3.3. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a 

munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a 

költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

25. A költségvetési kiírás 1.3.3. ideiglenes elzárásokra vonatkozó fejezet 7. sz. tétele a hajózsilip 

alsófő ideiglenes betéttáblás elzárására vonatkozik. A dokumentációban nem szerepel 

terv a betéttáblákról, méretekről. Kérjük meghatározni, hogy a táblákat csak kívülről, vagy 

belül is korrózióvédelemmel kell ellátni?  

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

26. A költségvetési kiírás 1.5.1. főműtárgy bakdarujára vonatkozó fejezetében a daru 

felújításának tervezési költsége nem szerepel. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

27. A költségvetési kiírás 1.5.1. főműtárgy bakdarujára vonatkozó fejezetében 23. sz. tételében 

az szerepel, hogy a macska ütközőt fel kellújítani. A műszaki leírás 5.1.5.1. fejezetében, 

viszont a felújítás helyett csere szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását. 
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22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

28. A költségvetési kiírás 1.5.1. főműtárgy bakdarujára vonatkozó fejezetében 32. sz. tételében 

az szerepel, hogy a 10 t futómacskát fel kell újítani. A műszaki leírás 5.1.5.1. fejezetében, 

viszont a felújítás helyett a 10 t-ás futómacska cseréje szerepel. Kérjük az ellentmondás 

feloldását. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

29. A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy 

a meglévő hajtómotorok helyére 1-1 darab új, fékes hajtómotor beépítése szükséges. A 

költségvetési kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a 

munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a 

költségvetési kiírás kiegészítését.  

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

30. A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy 

a darupálya ütközőbakjainál a gumiütköző betéteket korszerű energia elnyelő elemre kell 

cserélni. A költségvetési kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben 

szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását 

és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

31. A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy 

a macskahaladás végálláskapcsolóit korszerű gyártmányúra kell cserélni. A költségvetési 

kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka 

elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési 

kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

32. A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy 

a futómacska ütközők gumi ütközőbetéteit korszerű energia elnyelő elemre kell cserélni. A 

költségvetési kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a 
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munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a 

költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

33. A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó 

fejezetében az szerepel, hogy a darupálya ütközőbakjainak a gumi ütköző betéteit 

korszerű energia elnyelő elemre kell cserélni. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen 

tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki 

paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

34. A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó 

fejezetében az szerepel, hogy a meglévő hajtómotorok helyére 1-1 darab új, fékes 

hajtómotor beépítése szükséges. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem 

szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a 

mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

35. A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó 

fejezetében az szerepel, hogy a daruhaladás végálláskapcsolóit korszerű gyártmányúra 

kell cserélni. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben 

szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását 

és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

36. A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó 

fejezetében az szerepel, hogy a  kerékzsámolyok gumi ütköző betéteinek korszerű energia 

elnyelő elemre kell cserélni. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem 

szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a 

mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 
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37. A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó 

fejezetében az szerepel, hogy a lábcsatlakozó teljes felújítása szükséges. A költségvetési 

kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka 

elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési 

kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

38. A műszaki leírás 5.3.4. sz. üzemi úthálózat c. pontjában az szerepel, hogy „Mindkét oldalon 

1,0 – 1,0 m széles hengerelt murva burkolatú padkát kell kialakítani.„. A költségvetési kiírás 

3.1. fejezetében ilyen tétel nem szerepel. Kérjük, hogy amennyiben szükséges lesz ennek 

elkészítése, szíveskedjenek a rétegrend, és a hosszméret megadását, illetve a költségvetési 

kiírás kiegészítését. 

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell 

Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás  tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot az Ajánlattevőnek! 

39. A műszaki leírás 5.3.4. sz. üzemi úthálózat c. pontjában a felújítandó útszakasz mellett 

vezetőkorlát van jelenleg. Az útszakasz átépítése során ennek elbontása és helyette új 

elhelyezése szükséges. Kérjük a korlát minőségét, mennyiségét meghatározni és a 

költségvetési kiírás 3.1. fejezetét kiegészíteni szíveskedjenek. 

Az üzemi útszakasz átépítése során a vezetőkorlátok magasítását tartjuk szükségesnek 

a meglévő korlátok felhasználásával. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak 

végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás  

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot a 

Ajánlattevőnek! 

40. A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 1. sz. tételében az 

szerepel, hogy „új elosztóberendezés aggregátoros betáplálási lehetőséggel kiegészítve    

6 db”. Az Ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmazza a főelosztó tervét, ezért kérjük 

megerősíteni, hogy a főelosztóból egy tápkábel megy a pillérelosztókba, vagy dieseles, 

vagy hálózati? 

Iránymutatás: A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete nem a Hajózsilipre, hanem a 

Duzzasztóműre vonatkozik. (A főelosztóknál minden pillérhez külön betáp kábel megy 

2x 4x240 mm²,  plusz a pillérek egymással össze vannak kötve 1x 4x150 mm² 

keresztmetszetű  alu kábellel, hogy főelosztó hiba esetén a pillérek a szomszédos 

nyílás  energiaellátásáról üzemeltethetőek legyenek. Átkapcsolási lehetőség 

szükséges. A pillérelosztókon helyileg kell kialakítani aggregát csatlakozási 

lehetőséget visszatáplálási retesszel.) ld. még a 20. kérdés válaszát! 

41. A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 2., 3. és 4. sz. 

tételeiben szereplő kapcsolószekrényeknél kérjük a leágazások számát és 

teljesítményigényét megadni szíveskedjenek. 

A részletek meghatározása a vállalkozó feladata. A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete 

a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. Iránymutatás: A pillérelosztók 

betáplálása darabonként 3x300 A. ld. még a 20. kérdés válaszát! 
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42. A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 2., 3. és 4. sz. 

tételeiben szereplő 6 készlet mit tartalmaz (1 készlet 1 pillért jelent?)? Kérjük, részletesen 

határozzák meg, hogy egy pilléren belül elvégzendő munkákat tételesen határozzák meg 

(Kábelek átmérői, hosszai és szerelvénykiírás, stb.). 

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik nem a Hajózsilipre. A 

műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 

5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű 

ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

43. A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezetben mely szekrényeket 

érinti a PLC beépítése, és határozzák meg ezek jeligényét. 

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. 

Kb. 50 oldal a vezérlés leírása. A részletes mennyiségek meghatározása Vállalkozó 

feladata.– ld. még a 20. kérdés válaszát! 

44. A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 10. sz. tételében 

szereplő felújítandó, telepítendő optikai kábelek hosszát határozzák meg. 

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. 

Iránymutatás: Kb 550 m 8x 9/125 monomódusú, kültéri 100 %-ban rágcsálóvédett ld. 

még a 20. kérdés válaszát! 

45. A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 13. sz. tételében 

szereplő szünetmentes áramellátó rendszer teljesítményét és áthidalási idejét határozzák 

meg. 

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. A 

részletes mennyiségek meghatározása Vállalkozó feladata. Iránymutatás: DC 24 V, 

12 óra áthidalás, PLC szekrényben elhelyezve. ld. még a 20. kérdés válaszát! 

46. A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 1. és 2. sz. tételeiben 

kiírt kapcsolószekrényeknél kérjük megadni a leágazások számát és teljesítményigényét. 

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 1. és 2. sz. 

tételeiben kiírt kapcsolószekrényeknél a tételek pontos meghatározása a Vállalkozó 

feladata. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés 

egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

47. A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 4. sz tétel esetében 

lérjük adják, határozzák meg az Érintett kábelmennyiségét és keresztmetszetét. 

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 4. sz tétel 

esetében az érintett kábelmennyiség és keresztmetszet meghatározása a Vállalkozó 

feladata a részlettervek elkészítésekor. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak 

végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás  

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot a 

Ajánlattevőnek! 

48. A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 5. sz tétel esetében 

adják meg a mozgatóberendezések vezérlését szolgáló kapcsolószekrény leírását, 

anyagkiírását 

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 5. sz tétel 

esetében a mozgatóberendezések vezérlését szolgáló kapcsolószekrény leírását, 
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anyagszükségletét csak a felmérés, tervezés után adható meg, mely a vállalkozó 

feladatát képezi. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A 

műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 

5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű 

ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!. 

49. A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 6. sz tétel esetében 

kérjük, adják meg a PLC alapú berendezések korszerűsítése Mely funkciókat érinti és 

határozzák meg ezek jeligényeit is. 

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 6. sz tétel 

esetében a PLC alapú berendezések korszerűsítése felmérés, tervezés után adható 

meg, mely a vállalkozó feladatát képezi. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak 

végrehajtani. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés 

egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!. 

50. A költségvetési kiírás 2.4. Hullámtéri duzzasztó c. fejezet 3. sz. tételéhez kapcsolódóan 

kérjük, adják meg a 0.4 kV-os elosztó leágazásait és teljesítmény igényét. 

A vonatkozó részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata! A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 

5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű 

ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! Iránymutatás: A költségvetési 

kiírás 2.4. Hullámtéri duzzasztó c. fejezet 3. sz. tételéhez kapcsolódóan a daru 3x100 A,  

a térvilágítás 3x35 A,  a hallépcső 3x35 A, tartalék 3x100A. Mérőhely kialakítás 

szükséges. (A 2.4/2 pontban szereplő állomás kialakításához EON egyeztetés 

szükséges,  mivel 2 db 22 kV-os távvezetékről üzemelhet a transzformátor és a 

távvezetékek toldása az állomásban van. A harmadik 22 kV-os távvezeték nincs 

bekötve a TR állomásba.)  

51. A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények villamos energiaellátás c. fejezet 

1. sz. tételéhez kapcsolódóan kérjük megadni a 22 kV-os berendezés Cellaszámát, 

teljesítményét, vagy adják ki a régi berendezés kapcsolási rajzát vagy leírását. 

A kért adatok meghatározása a részlettervek elkészítése során Vállalkozó feladata. 

Csak iránymutatásként: A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények 

villamos energiaellátás c. fejezet 1. sz. tételéhez kapcsolódóan kapcsolási igény 630 

kVA-es transzformátor számára megszakítóval, két különböző 22 kV-os kábelről betáp 

választás földelhetően.  

52. A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények villamos energiaellátás c. fejezet 

3. sz. tételéhez kapcsolódóan kérjük megadni lámpaoszlopok fénypontmagasságát és 

oszloptávolságokat. 

A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények villamos energiaellátás c. 

fejezet 3. sz. tételéhez kapcsolódóan a térvilágítás duzzasztóművön részletterveinek 

elkészítése a kivitelező feladata! A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak 

végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot 

az Ajánlattevőnek! 

53. Kérjük, adják meg a szegmenstáblákban levő SKF gömbcsuklós támcsapágyainak pontos 

méretét és minőségét? 
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A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki 

kell elvégezni.  

54. Kérjük, adják meg, hogy a szegmenskarokat milyen gázzal kell feltölteni és mekkora 

nyomásértékre kell beállítani? 

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki 

kell elvégezni. 

55. Kérjük, adják meg, hogy a szegmenstábla gumitömítéseit milyen alakú és minőségű 

gumival kell feújítani? 

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki 

kell elvégezni. 

56. Kérjük, határozzák meg, hogy a szegmenstáblák oldalvezető görgőinek cseréjét meg 

lehet-e valósítani a szegmenstábla kiemelése nélkül? 

A Szegmenstábla nem emelhető ki. Görgő cserélhető.  

57. Kérjük megadni, hogy a támkapuknál levő saruk és felső kihorgonyzás javítását, cseréjét 

meg lehet-e oldani a kapu kiemelése nélkül? 

A támkapuknál levő saruk és felső kihorgonyzás javítását, cseréjét nem lehet 

megoldani beépítési helyén történő kiemelés nélkül, de a kapukat nem kell kiemelni 

a nyílásból, csak áthelyezni. 

58. Kérjük, adják meg, hogy a támkapuk gumitömítéseit milyen alakú és minőségű gumival kell 

feújítani? 

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki 

kell elvégezni.  

59. Az ideiglenes elzárások méretük és súlyuk miatt csak a helyszínen újíthatóak fel. Kérjük 

határozzák meg, hogy a kiemelés után hol, és milyen körülmények között lehet a 

munkavégzést folytatni? 

Az ideiglenes elzárások felújítására a tároló helyen van lehetőség. 

60. Az ideiglenes elzárások felújítására alkalmas munkaterület a kiemelődaru hatósugarában 

van-e, vagy az elemeket távolabbra kell szállítani? 

Az ideiglenes elzárások felújítására alkalmas munkaterület a kiemelődaru 

hatótávolságán belül van. 

61. Kérjük, adják meg, hogy az ideiglenes elzáró gumitömítéseit milyen alakú és minőségű 

gumival kell feújítani? 

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki 

kell elvégezni. ld. még a 20. kérdésre adott választ! 

Nyugati Főcsatorna beeresztőzsilip rekonstrukciója 

 

62. Kérjük, adják meg, hogy a műtárgynál milyen (elektromos, víz, csatorna) közműcsatlakozás 

található, kérjük, adják meg az igénybe vehető kapacitásokat, alkalmasak-e a műszaki 

tartalomban szereplő munkák (vizes tisztítás, elektromos gépek működtetése) és a 

felvonulási létesítmények ellátására. 

Közműves vízellátás nincs a helyszínen. Csatornahálózat, szennyvízelvezetés nincs 

kiépítve. A zsiliptől kb. 200 méterre lévő trafóállomásból, földkábelen keresztül érkezik 

a 380 V-os feszültségű ipari áram. Az erre való csatlakozási lehetőség a zsilip 

géptermében biztosított. A kivitelezés elektromos áram költségei a kivitelezőt terhelik, 

így az elektromos áram fogyasztásához, egyedi almérő felszerelését kérjük. 
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63. Kell-e a műtárgy közvetlen közelében a terület használati díjat fizetni? Kérjük, adják meg a 

terület tulajdonosát és fizetés esetén a területhasználati díj összegét (m2/hó). 

A kivitelezés közvetlen közelében, a felvonulási területet a TIVIZIG a kezelésében lévő 

területén, térítésmentesen biztosítja. A kivitelezési munkák befejezését követően 

kérjük a terület eredeti állapotának helyreállítását. 

64. A kiadott költségvetési kiírás „Előkészítés, tervezés“ „1. Munkatérkialakítás vizsgálatokhoz” 

című fejezete tartalmazza 1-2 sz. zsilipnyílások víztelenítését és ideiglenes lezárását. A 

műtrárgyra vonatkozó másik költségvetési kiírás „1.1. Vasbeton műtárgy” című fejezet 1. sz. 

tétele is tartalmazza a zsilipnyílások víztelenítését és ideiglenes lezárását, kiegészítve egyéb 

munkákkal. Kérjük meghatározni, hogy a zsilipnyílások lezárását egyszer, vagy kétszer kell 

elvégezni. Azaz kérjük megadni Kiíró elvárását, hogy a zsilipnyílások lezárását tervezési 

munkához is, majd a kivitelezéshez egyaránt meg kell csinálni, vagy a kiviteli tervek 

elkészítését megelőzően Kiíró eltekint a lezárástól? 

A zsilipnyílások lezárását a feladat végrehajtásához szükséges számban kell elvégezni. 

A feladat, hogy víztelenített állapotban is megtörténjen az állapotfelmérés. 

Ajánlatkérő eltekint a részlettervezés előtti leürítéstől.  

65. A műszaki leírás 5.3.1. pontjában úgy lett a feladat meghatározva, hogy a műtárgy 

ideiglenes lezárását a következő módon kell végrehajtani: „Az előkészített 

betétgerendákat a kiemelő szerkezet és a beépített daru segítségével, a betétgerenda 

raktárból a betétgerenda horonyba kell helyezni, óvatoson a helyére leengedni, …”. 

Amennyiben az elzáróberendezés elhelyezése kizárólag csak a telepített daruval 

végezhető és amit feltehetőleg csak a műtárgy kezelő személyzete kezelheti, akkor kérjük 

Kiírót, hogy a daru használatára és a felújításhoz kapcsolódó munkák (daruzás) 

elvégzésére adjon ajánlatot, vagy a szolgáltatást biztosítsa térítésmentesen. 

A kivitelezés időszakában az elzáróberendezés elhelyezésére illetve kiemelésére, a 

TIVIZIG darukezelő szakembert térítésmentesen biztosít. 

66. A műszaki leírás 5.3.1. pontjában a vasbeton műtárgy rekonstrukciója során a következő 

feladatot is el kell végezni: „Az alvízi kitorkollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő 

szervízút keresztezésében a csőtagok monolit vasbeton födémének felső táskásodott 

felületének javítása és aszfalt burkolattal történő ellátása szárnyfaltól szárnyfalig, 2 db 

kiegyenlítő vasbeton lemez építése szükséges a csőtag két oldalán. Itt a szalagkorlát 

cseréjét is el kell végezni.” A vonatkozó költségvetési kiírás 1.1. Vasbeton műtárgy fejezete 

sem az aszfalt útburkolat kivitelezését, sem a kiegyenlítő lemez készítését, sem pedig a 

szalagkorlát cseréjét nem tartalmazza. Feltehetőleg az új szerkezetek készítéséhez 

szükséges és meglevő szerkezetek elbontása is hiányzik. Kérjük a rétegrendek 

meghatározását. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és az elvégzendő mennyiség 

meghatározását. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

67. A műszaki leírás 5.3.1. pontjában a vasbeton műtárgy rekonstrukciója során a következő 

feladatot is el kell végezni: „Új bejelzős rézsűlépcsős vízmérce építése a felvízi és alvízi 

oldalon regisztráló alépítménnyel együtt, a régiek elbontása szükséges.” A vonatkozó 

költségvetési kiírás 1.1. Vasbeton műtárgy fejezete sem a vízmérce építését, sem pedig az 

elbontását nem tartalmazza. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és az elvégzendő 

mennyiség meghatározását. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 
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68. A költségvetési kiírás 1.4. és 1.5. fejezete, illetve a műszaki leírás 5.3.4. fejezete nem ad 

megfelelő információt az elvégzendő elektromos berendezések cseréjére, felújítására. 

Kérjük a tételek műszaki tartalmát pontosítani, meghatározni (milyen elosztó, milyen kábel 

(átmérő, anyag), térvilágítási lámpák (lámpaoszlop), belső világítás (mit kell csinálni), 

műszerezés, stb.) szíveskedjenek. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

69. A műszaki leírás több pontja, szövegrészletek össze van keverve a góri zsilip munkáival, 

megegyezik a góri zsilip műszaki leírás szövegével. Kérjük megadni, hogy a műszaki leírás 

mely pontjai nem érvényesek jelen műtárgyra, a törölt szövegrészletek helyett az erre 

vonatkozó részleteket, módosításokat kiadni szíveskedjenek és kérjük, a felülvizsgált 

dokumentumot újból kiadni szíveskedjenek. 

„Az alvízi kitorkollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő szervízút keresztezésében a 

csőtagok monolit vasbeton födémének felső táskásodott felületének javítása és 

aszfalt burkolattal történő ellátása szárnyfaltól szárnyfalig, 2 db kiegyenlítő vasbeton 

lemez építése szükséges a csőtag két oldalán. Itt a szalagkorlát cseréjét is el kell 

végezni.” – szakasz a műszaki leírásból törlendő, helyette + kiegészítés nincs. 

70. Kérjük meghatározni, hogy a költségvetési kiírás 1.1. fejezet 12. sz. tétel „A gépterem felett, 

a műtárgy tetején lévő acél szerkezetű oldalt nyitott nyeregtetős lefedés két végét 1-1 m 

tető bővítése” esetében a tető bővítés során függőeresz és lefolyó csatornát kell kiépíteni 

a víz elvezetésére. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

71. Kérjük meghatározni, hogy a költségvetési kiírás 1.2. fejezet 2. sz. tétele szerint szükséges a 

meglévő kőhányásos rézsűbiztosítás felső megsüllyedt padkájának és rézsűjének 

visszapótlása „terv szerinti profilig” kőszórás beépítésével rézsűre, víz alá és vízszintes 

padkára szárazon az alvízi és felvízi oldalon. A kiadott ajánlati dokumentáció tervein nem 

szerepel egyértelműen padka szélessége, és hogy milyen hosszban szükséges azt pótolni 

illetve javítani. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

72. Kérjük, adják meg, hogy a rézsüburkolatot fel kell-e újítani? 

A tájékoztató költségvetés kiírás 1.2. fejezete tartalmazza a feladatokat. A szerződés 

egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

73. A költségvetési kiírás 1.2. fejezet 2. sz. tétele szerint mederkotrás szükséges az alvízi és felvízi 

mederben. A műszaki leírásban a Répce és az Ablánc patak szerepel (feltehetőleg elírás, 

vagy másik műszaki leírás átmásolása következtében), ezért kérdéses a szövegben 

szereplő 1 km-es felvizi kotrás is. Kérjük, adják meg a feliszapolódás hosszát és mértékét az 

alvizi és felvizi oldalon, valamint azt, hogy a kitermelt iszap elszállítása hova lehetséges. 

A műszaki leírás 5.3.2. fejezet 2. mondata törlendő, véletlenül maradt benne. 

Iránymutatás: A Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip felvízi oldalán a Keleti-

főcsatornába történő csatlakozásáig kb. 100 m szakasz megkotrását. A kitermelt iszap 
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elszállításának meghatározása a Vállalkozó feladata. A kitermelt iszapot a TIVIZIG 

kezelésében lévő és a Nyugati-főcsatorna beeresztő zsiliphez közeli Tiszavasvári 

külterület 0467/1 hrsz-ú területen javasoljuk elhelyezni. 

74. A műszaki leírás 9. oldalán említik, hogy a műtárgy szélső föld felőli vasbeton oldalfalain 

vízszivárgások tapasztalhatóak, a falak mögött felhalmozódott felszíni csapadékvíz 

nyomása okozza. Kérjük megadni, hogy jelen beruházás keretében szükséges-e szivárgó 

drain cső kialakítása a vasbeton oldalfalakon, és ha igen mely soron szükséges azt 

költségelni, vagy ez is egy másik műtárgyra vonatkozó rész. 

Ennek megoldása nem tárgya a projektnek. 

75. A műszaki leírás 16. oldalán szerepel, hogy szükséges a jelátviteli berendezés felújítása. 

Kérjük, adják meg, hogy a jelenlegi, felújítandó jelátviteli berendezés képes-e az újonnan 

telepítésre kerülő műszerek jeleinek fogadására, vagy az új technológiák miatt a jelátviteli 

berendezés cseréje szükséges, s ha igen, akkor mire (ls. kv. 1.5/7-8. pontjai). 

A meglévő jelátviteli berendezést nem lehet felhasználni az újonnan telepítésre kerülő 

műszerek jeleinek fogadására. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki 

leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő 

költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához 

nyújt támpontot Ajánlattevőnek! Az új technológiájú jelátviteli berendezéssel 

kapcsolatos műszaki paraméterek meghatározása a Vállalkozó feladata. 

Iránymutatásul mellékeljük a Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip irányítástechnika 

korszerűsítése c. dokumentumot.   

76. A műszaki leírás 5.3.1 pontjából kimaradtak a gépterem festésével, nyílászáró cserékkel és 

a csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatos tennivalók részletezése. Kérjük a feladat 

pontosítását! 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek 

77. Kérjük megadni, hogy a gépterem padlóburkolatát fel kell-e újítani, vagy van-e valami 

teendője Válallkozónak a burkolattal? 

Azokat a munkákat kell végrehajtani, melyek a feladatok közt szerepelnek. A 

szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek. 

78. A költségvetés kiírás nem tartalmazza a műszaki leírás 5.3.3 pontjában szereplő (12. oldal 

alja), az elzáró berendezéseknél „a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata, javítása” 

munkákat. Kérjük a költségvetés kiegészítését. 

Azokat a munkákat kell végrehajtani, melyek a feladatok közt szerepelnek. A 

szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek. 

79. A költségvetés kiírás nem tartalmazza a műszaki leírás 5.3.1 pontjában szereplő „monolit 

vasbeton födémének felső táskásodott felületének javítása”-t. Kérjük a költségvetés 

kiegészítését. 

Azokat a munkákat kell végrehajtani, melyek a feladatok közt szerepelnek. A 

szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 
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vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek. 

80. A betétgerendákkal kapcsolatos munkák 2 helyen is szerepelnek, egymásnak 

ellentmondva. Kérjük a költségvetés kiírás 1.1 fejezet 9-10. tételeit, vagy az 1.3 fejezet 14-

16. tételei alapján a kiírás javítását! 

A betétgerendákkal kapcsolatos munka természetesen csak egyszer veendő 

figyelembe. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot 

Ajánlattevőnek. 

LOT 2 

Deák Ferenc zsilip 

 

81. A 2015-ös dátummal készített műszaki leírás és költségvetés a létesítmény tervezett 

munkáinak vízjogi létesítési engedélyeztetéséről (és esetleges környezeti 

hatásvizsgálatokról), mint lehetséges vállalkozói feladatról ír. Ezzel szemben a 3. kötet és az 

abban hivatkozott 2016.02.18-i hatósági állásfoglalás egyértelműsíti a létesítési 

engedélyeztetés szükségességét. Munkakezdés csak az engedély birtokában történhet. 

Ennek költségével Ajánlatadó számolhat, de az engedélyeztetés várható időtartamát 

figyelembe véve kétségessé válik az, hogy az adott nagyműtárgy rekonstrukciós munkái 

elvégezhetőek lesznek-e a kiírás szerinti 24 hónap alatt. Kérjük az erre a nagyműtárgyra 

vonatkozó megvalósítási időtartam újragondolását, meghosszabbítását. 

Valószínűsíthetően a mtgy jobb partján is ki van építve a 3 közmű közösségi célú utcai 

hálózata. Az új (Deák F zs.) házi bekötések a jobb parti utcai hálózatról 

leágaztathatók. ld. terv, költségvetés kiírás 2.8 fej.)  Az AF II.2.4 pontja NEM 

TARTALMAZ vízjogi létesítési engedélyezési feladatot, így az 5. kötetben szereplő 

hatósági állásfoglalást kérjük figyelmen kívül hagyni. ld. még 20. kérdésre adott 

választ  

82. A műtárgyon áthaladó 3 közmű házibekötését a közúti hídon át új nyomvonalra kell 

áthelyezni (ls. 2.8). Ez csak a közműkezelőkkel és közútkezelővel való engedélyeztetés után 

történhet. Ezen tervezési, engedélyeztetési feladat kimaradt a költségvetés kiírásból, ezért 

azt ki kell egészíteni. Ezen felül információnk szerint a közúti híd újraépítését tervezik, így a 

tervezett nyomvonal közútkezelővel való engedélyeztetése problémás lehet és 

befolyásolhatja a munkába vehető műtárgyrészeket is. Kérjük, adják meg a közútkezelővel 

és közműkezelőkkel történt egyeztetések alapján a rendelkezésükre álló aktuális 

információkat. 

A Vállalkozó saját munkájához szükséges összes részletterv, engedélyeztetés és egyéb 

tervezés végrehajtása a vállalkozó feladata. A szerződés egyösszegű átalányáras, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. 

83. A költségvetési kiírás nem tartalmazza a műszaki leírás 7. fejezetében ismertetett „7.1. 

Száraz munkaterület kialakítása” pontjában ismertetett lezárási, víztelenítési 

A munka csak száraz munkatérben végezhető, így minden ehhez kapcsolódó 

költségtételt figyelembe kell venni. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. 

84. A költségvetési kiírás 1.2. fejezet 5. sz. tétele (homokos kavics ágyazat) mértékegysége m2-

ben van meghatározva. A megadott mennyiség nem m3-re vonatkozik? Az előző tételek 

alapján 150 m2 x 0,15 m = 22,5 m3 a reális. Kérjük megerősíteni feltételezésünket, hogy a 

munka során 15 cm vastag ágyazatot kell készíteni. 

Igen, 15 cm vastag, 22,5 m3 (köbméter) ágyazatot kell készíteni. 
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85. A helyszíni bejárás során láttuk, hogy a hajózsilip falában egy meglévő emléktábla van. 

Annak felújítása nem szerepel a költségvetési kiírásban. Kérjük, adják meg, hogy mi a 

teendő vele. 

Megőrzendő és felújítandó. Egyébként a szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC 

sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. 

86. A költségvetés kiírás 3.1. Villamos berendezések fejezet 2. sz. tétele szerint egyedi kivitelű 

öntöttvas oszlopot kell a jelenlegi betonoszlop helyett telepíteni. Erre a létesítmény 

műemlék jellege miatt van szükség? 

Igen. 

Dunakiliti vízlépcső és létesítményei 

 

87. A kiadott ajánlati dokumentáció nem tartalmazza a 4. és 5.1. terveket. Kérjük, a hiányzó 

tervet átadni szíveskedjenek. 

Csatolásra kerül. 

88. A Műszaki leírás 5.1.1.3. pontjában az szerepel, hogy „A felvízi ideiglenes elzárásokat a 

hídpályán mozgó bakdaruval lehet beemelni, …”. Amennyiben az elzáróberendezés 

elhelyezése kizárólag csak a telepített bakdaruval végezhető, és amit feltehetőleg csak a 

műtárgy kezelő személyzete kezelheti, akkor kérjük Kiírót, hogy a bakdaru használatára és 

a felújításhoz kapcsolódó munkák (daruzás) elvégzésére adjon ajánlatot, vagy a 

szolgáltatást biztosítsa térítésmentesen. 

A bakdaru jelenleg nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. A kivitelező feladata a 

daru szükséges engedélyeinek a megszerzése, és a kiírás szerinti felújítása és 

vizsgáztatása elsődlegesen, hiszen felhasználásra kerül a munka során és a munkához 

(ideiglenes elzárások berakása) mind a két felújított bakdaru kell. A kivitelező 

feladata a daru szükséges engedélyeinek a megszerzése, és a vizsgáztatáshoz 

szükséges felújítási feladatok elvégzése. Az igazgatóság nem rendelkezik a daru 

üzemeltetéséhez szükséges személyzettel, annak biztosítása is a vállalkozó feladata. 

Bérleti díjat Üzemeltető nem számít fel, de minden üzemeltetési költség a vállalkozót 

terhel. A vállalkozó almérőt köteles felszerelni, és ennek alapján az elektromos 

fogyasztást finanszírozni. A munkák elvégzése után a darut üzembiztos állapotban kell 

átadni az igazgatóság részére. 

Ha sikerül a szinkronizáció, akkor egy kezelő elég és két kötöző. Nincs olyan kitétel, 

hogy csak a műtárgy kezelő személyzete kezelheti a darukat. Vizsgázott kezelő kell.  

89. A Műszaki leírás 5.1.1.3. pontjában a vasbeton műtárgy rekonstrukciója során a következő 

feladatot is el kell végezni: „A nyílások betonfelületeinek lemosása után a teljes függőleges 

beton felület 5%-át érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó 

betonacélokat passziválni kell.” A vonatkozó költségvetési kiírás 1.1.1. és 1.1.2 fejezetei 

nem tartalmazzák a homokfúvás elvégzését. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és az 

elvégzendő mennyiség meghatározását. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

90. Kérjük tájékoztatni szíveskedjenek, hogy a helyszíni bejárás során meg nem tekintett és a 

kivitelezés során felújításra kerülő műtárgyak (1., 2. és 3. sz. töltő bukók, 1. és 6.-os jelű 

vízberesztő zsilipek, 2., 3. és 4. sz. vízszintszabályzó zsilipek) megközelítésére a jelenleg 

meglevő utak (feltehetőleg földutak) alkalmasak-e az építési forgalom kiszolgálására? 

Kérjük megerősíteni, hogy azokat a kivitelezés során nem kell kiépíteni, vagy felújítani. 

A zsilipek megközelítése biztosított. Az 1-es és 3-as töltőbukónál útjavítás, a 2-es 

töltőbukónál mederáttöltés és útjavítás szükséges. 
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91. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 1. tételében 

véleményünk szerint tévesen 7 db duzzasztó nyílás szerepel. A főműtárgyban 6 db 

duzzasztó nyílás plusz a hajózsilip nyílás van, de mivel a költségvetés 1.1.2. pontjában 

szerepel a hajózsilip nyílása, ezért az 1. tételben 6 db nyílásnak kellene szerepelni. 

Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget javítani. 

A duzzasztóműnek 6 darab nyílása van, melyek víztelenítése egyenként történhet. 

92. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 2. tételében szereplő 

felülettisztítást és 3. tételében szereplő javítást a műszaki leírás 5.1.1.3 pontja szerint az 

ideiglenes lezárásokon kívül eső víz alatti felületeken nem kell végezni. A víz feletti felületek 

tisztításánál és javításánál milyen vízszinttel kell számolni? Elegendő az érintett nyílás munkái 

alkalmával aktuális vízszintnek megfelelő javítás? 

A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer normál üzemrendje szerint az árvízmentes 

időszakban kialakuló vízszintek feletti rész javítandó. Javasoljuk a Kiviteli munkák 

kisvizes időszakban (őszi) történő elvégzését. 

93. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 4. tételében - „A 

műtárgy külső vízszintes betonfelületeinek simítása után Xypex Concentrate DS-2 beton 

javító anyaggal kell bevonni.” 

A műleírás az alábbiakat tartalmazza: „A pillérek külső és belső vízszintes beton 

járófelületek simítása után Xypex Concentrate DS-2 betonjavító anyaggal kell bevonni. A 

pillérek vasbeton tetejét utólagos vízszigeteléssel kell ellátni, a szigetelés tetején 5 cm 

védőbeton készül.” 

- A 4. számú tételben a külső és belső vízszintes felületetek javításával is kell kalkulálni? 

A költségvetésben ugyanis máshol nem szerepel belső padlójavítási tétel. Kérjük, 

hogy a tétel leírását pontosítsák. 

- A műszaki leírásban utólagos szigetelés tetején 5 cm védőbeton szerepel. A Xypex 

Concentrate DS-2 anyag termékleírásában az szerepel, hogy a megnevezett por 

állagú anyagot frissen készült beton felületre kell szórni, a kialakuló kristály szerkezet a 

betonfelületet vízszigetelő és kopásálló keménnyé teszi. Az anyagleírás szerint nem 

védőbetont kell készíteni a szigetelés felett, hanem a meglévő vízszintes felületeken 

kell egy új 5 cm vtg. felbetont készíteni, amelyet a Xypex Concentrate DS-2 

anyaggal kell kezelni, ezáltal lesznek a felületek szigeteltek. Szíveskedjenek 

megerősíteni, hogy az előbbiekben leírtak szerint kell értelmezni a műszaki tartalmat. 

 

A részletes felújítás technológia meghatározása vállalkozói feladat. A szerződés 

egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

94. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetében nem szerepel a vízszintes 

felületek szigeteléséhez szükséges 5 cm vtg. beton szerkezet elkészítése 2.500 m2 felületen. 

Szíveskedjenek ezzel a tétellel kiegészíteni a költségvetést. 

A részletes felújítás technológia meghatározása vállalkozói feladat.  A szerződés 

egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

95. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 5. és 6. tételében, 

valamint az 1.1.2. Hajózsilip vasbeton műtárgy fejezetének 4. tételében szereplő injektálási 

munkák mennyisége az átadott dokumentáció alapján nem ellenőrizhető, szíveskedjenek 

az injektálandó felületekről tervet vagy pontosabb információt adni. 
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A részletes felújítás technológia meghatározása vállalkozói feladat. A részlettervezés 

során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő 

munkák részletes műszaki tartalma. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki 

leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő 

költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához 

nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

96. A műszaki leírás 5.1.1.3 pontjában, a 18. oldalon az szerepel, hogy a szerviz alagútban lévő 

„munkahézagokat vagy dilatációs hézagokat ki kell marni majd Adeka vagy Sika 

dilatációs rendszerrel kell tömíteni a keletkezett hézagokat.” Szíveskedjenek ezzel a tétellel 

kiegészíteni a költségvetést. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

97. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 7. tételében 

"Acélszerkezetű akna lefedések, korlátok, lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének 

felújítása” szerepel, míg a műszaki leírás 5.1.1.3 pontjában „Ugyanitt az acél lefedéseknél is 

tapasztalható beázás, vizesedés. Az összes pilléren lévő acél lefedés és a műtárgy 

környékén lévő lefedések cseréje szükséges tüzihorganyzott vízzáró kivitelűre” szerepel. A 

fentiek alapján jól értelmezzük azt, hogy az aknalefedéseket ki kell cserélni, a korlátok, 

lépcsők (külső lakatos szerkezetek) korrózióvédelmét pedig fel kell felújítani? 

Szíveskedjenek az ellentmondást feloldani és a műszaki tartalmat pontosítani, ill. a 

költségvetést kiegészíteni az aknalefedések elbontási és az új tüzihorganyzott akna 

feledések beépítési tételével. Ha a hajózsilipnél is van cserélendő lakatos szerkezet, akkor 

a költségvetés 1.1.2. Hajózsilip vasbeton műtárgy fejezetének 6. tételét is módosítani 

szükséges. 

Az aknafedelek tüzihorganyzottra cseréje és a többi szerkezet korrózióvédelme a 

feladat. A hajózsilipnél is így kell végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. 

A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben 

lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár 

bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

98. A költségvetés 1.1.2. Hajózsilip vasbeton műtárgy fejezetében nem szerepelnek a vízszintes 

felületek javítási munkái, pedig az ide tartozó pilléreken, ill. az alvízi és a felvízi mólóknak is 

van olyan vízszintes felülete, amit javítani kellene a műszaki leírás 5.1.1.3 pontja (18. oldal 

teteje) szerint. Kérjük a feladat pontosítását, ill. a költségvetés annak megfelelő 

módosítását. 

A tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az 

elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras, szerződés, 

FIDIC sárga könyv. 

99. A műszaki leírás 5.1.1.3 pontja (18. oldal teteje) szerint a hajózsilip mólók vasbeton résfal 

beton kitüremkedéseinek levésése szükséges, azonban ez a költségvetés 1.1.2 fejezetében 

nincs kiírva. Kérjük a költségvetés kiírás kiegészítését! 

A tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az 

elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. A hajózsilip 

mólók vasbeton résfal beton kitüremkedéseinek levésése szükséges, még a víz alatti 

részen is!) 

100. A főműtárgy acélszerkezetű üzemi hídjáról a költségvetés 1.1.3 fejezet 3. tételében „A híd 

pálya burkolat tisztítása, a híd dilatációinak javítása, támaszsaruk javítása, karbantartása” 

szerepel. Kérjük pontosítsák, hogy a hídon csak a pályaburkolatot kell tisztítani és a 
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pályaburkolat melletti járdafelületet nem kell tisztítani, mert a megadott mennyiség csak a 

5,4 m széles burkolati felületet tartalmazza! Szíveskedjenek pontosítani a dilatációk és 

támaszsaruk mennyiségét, hogy azon munkarészek önállóan kalkulálhatóak legyenek. 

Tájékoztatásul: 5.4 m a teljes szélesség járdákkal együtt. 2 – 2 db dilatáció van teljes 

szélességben. Támsaru 64 db van, a víz és fagymentesítésüket is meg kell oldani. 

Egyösszegű átalányáras, szerződés, FIDIC sárga könyv. A megkapott anyag NEM 

TÉTELES költségvetés 

A főműtárgy acélszerkezetű üzemi hídjának teljes acélszerkezetét a költségvetés 1.1.3 

fejezet 1. tétele szerint szemcseszórásos korrózióvédelemmel kell felújítani. A műszaki leírás 

és a költségvetés nem tartalmazza az ehhez szükséges segédszerkezeteket (állványzat, 

fóliázás stb.) Kérjük a költségvetés kiírás kiegészítését! 

 

A tájékoztató költségvetés kiírás nem tartalmazza a segédszerkezeteket, de ezek 

szükség szerinti kiépítése vállalkozó feladata Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A kiadott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést! 

 

101. A főműtárgy acélszerkezetű darupálya tartójáról a költségvetés kiírás 1.1.4 fejezetében 

megadott 0,5%-os felületi javítási mennyiséget kevésnek tartjuk. Vélhetően a darupálya 

tartó utolsó felújítása régen készült, ebből adódóan a javítandó felület kb. 20 – 25%-a is 

szükséges lehet. Szíveskedjenek a javítandó felület mennyiségéről dönteni és a 

költségvetés kiírást annak megfelelően módosítani. 

A tétel mennyiségének pontos meghatározása a Vállalkozó feladata, valóban elírás 

van a tájékoztató költségvetési kiírásban. Iránymutatás: 10 % Egyösszegű átalányáras 

a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

102. A főműtárgyhoz tartozó mederburkolatok és partvédőművek munkáiról a műszaki leírás 

5.1.2 fejezete – elég szűkszavúan - csak a mederben végzendő iszapkotrásról és kőszórásról 

rendelkezik. Ezzel szemben a költségvetés kiírás 1.2 fejezet 3-5. pontjai rézsűbiztosítási 

munkákat is előírnak. A megadott feladat nem egyértelmű, mennyiségi ellenőrzése a kiírás 

szerint lehetetlen. Kérjük megadni, hogy a kiírás szerinti mennyiségek hogyan 

ellenőrizhetőek, pl. a fenékfeliszapolódás kotrásának becsült 13.500 m3-es mennyisége. 

Kérjük a műszaki leírás és a költségvetés kiírás kiegészítését! 

A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Irányadónak a költségvetési kiírás 

tekintendő.  Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. 

103. A főműtárgy duzzasztómű főelzáró berendezésekről a költségvetés 1.3.1 fejezet 4. 

tételében szerepel a billenőtáblás szegmens szerkezet felületének tisztítása és új 

korrózióvédelme. A szerkezet felújítandó felületének meghatározása az átadott tervek 

alapján nem lehetséges. Szíveskedjenek a billenőtábla szerkezetről pontosabb tervet adni.  

Nem áll rendelkezésre részletesebb terv. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC 

sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

104. A halzsilip elzáró berendezésekről a költségvetés 1.3.3 fejezet 1. és 4. tételeinek 

megajánlásához a kiadott dokumentációban nincs információ az elzáró táblák 

meghatározáshoz. Szíveskedjenek az elzáró táblák méretét megadni a kalkulációhoz. 

A halzsilip elzárásokról önálló terv nem áll rendelkezésre. A méretbecsléshez a 

mellékelt 5.1 felülnézet című rajz szolgál. A halzsilip a duzzasztómű jobb parti 

(hajózsiliptől elválasztó) pillérében van. 

105. A főműtárgy ideiglenes elzárásairól a költségvetés 1.3.4 fejezet 1. tétele az ideiglenes 

görgős betétgerendák felújítását írja le. 2 készlet van az ideiglenes betétgerendákból, 

számításunk szerint 2 készlet felújítandó felülete kb. 3.000 m2, de a költségvetésben csak a 

fele mennyiség szerepel. Szíveskedjenek az 1. tétel mennyiségét felülvizsgálni. 
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Elírás történt, becsült mennyiségként 3000 m2-t javasoljuk figyelembe venni 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. 

106. A főműtárgy ideiglenes elzárásairól a költségvetés 1.3.4 fejezet 3. tétele a Schön-bakos 

elzárás felújítását írja le. Az elzárás felülete a terv alapján számításunk szerint 16,7*24= 400 

m2, de a felújítandó felület az elzárás felületének 2,5-3 szorosa (1.000-1.200 m2), viszont a 

költségvetésben csak 600 m2 mennyiség szerepel. Szíveskedjenek az 3. tétel mennyiségét 

felülvizsgálni. 

A megadott becsült érték - kb. 600 m2. - Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC 

sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

107. A költségvetés 1.3.5 fejezete („Egyéb gépészeti berendezések”) szerinti feladatok 

pontosítását nem találtuk meg a műszaki leírásban. A költségvetési tétel szerinti feladatba 

sok minden beleérthető, miközben a kiírt mennyiség „1 készlet”. Kérjük a szükséges 

feladatok egyértelmű meghatározását, a költségvetés kiírás konkrét, mérhető 

mennyiségekkel való módosítását.  

A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv. 

108. A főműtárgy villamos berendezésekkel és irányítástechnikával foglalkozó 5.1.4 fejezete 

elnagyolt, mindössze 1 oldal hosszúságú. A költségvetés kiírás 1.4 és 1.5 fejezet tételkiírásai 

is csak címszavakban írják elő a feladatot, a jellemző mennyiségek: „1 készlet”. Kérjük az 

elvégzendő feladat pontosítását, a lecserélendő elosztók, berendezések, hálózatok 

legfontosabb paramétereinek és mennyiségeinek megadását, a költségvetés kiírás 

módosítását. 

Kiviteli tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az 

elvégzendő munkák részletesebb műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

109. A főműtárgy bakdaru felújítási munkáit meg kell tervezni, de a költségvetés kiírásban nem 

szerepel tervezési költség. Szíveskedjenek a tervezési munkával kiegészíteni a költségvetést.  

A tervezési munkákat nem a kivitelezési tételeknél, hanem az ajánlat önálló tervezési 

sorában. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

110. A főműtárgy bakdaru felújítási munkáihoz a műszaki leírás 5.1.5.1 fejezete szerint a 

„darupálya eldeformálódott”, ill. a „sínpálya tartószerkezet felülvizsgálata” is szükséges, de 

az emiatt szükséges munkák a költségvetés kiírás 1.6.1 fejezetéből kimaradtak. Kérjük a 

feladat pontosítását és a költségvetés kiírás kiegészítését!  

Nem a darupálya (sínszerkezet) deformálódott, annak csak a felülvizsgálata és 

szükség szerinti javítása szükséges. Az áramszedő rendszer deformálódott, annak a 

cseréje szükséges tartóelemekkel együtt. A megkapott anyag NEM TÉTELES 

költségvetés Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. 

111. A műszaki leírás 5.1.5.2 fejezete mind a halzsilip ideiglenes elzárótábláinak mozgatásához, 

mind a pillérek víztelenítő szivattyúihoz tartozó emelőberendezések cseréjét írta elő. Ezzel 

szemben a költségvetés 1.6.2 fejezete szerint csak felújítás szükséges, nem csere. Kérjük a 

feladat pontosítását és a költségvetés kiírás módosítását! 

A költségvetési kiírás feladatleírása az irányadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

112. A műszaki leírás 5.2.1.3 pontja szerint az üzemi úthálózat és térburkolatok „tárgyi projekt 

keretében nem kerül felújításra”. Ezzel szemben a költségvetés 2.1 fejezete (ill. a 7.1 számú 

tervlap) jelentős útépítési munkát ír elő. Kérjük, döntsenek az útépítés szükségességéről, ill. 

amennyiben szükséges, akkor annak műszaki tartalmát egyértelműen és mérhetően 

határozzák meg, ill. a költségvetés kiírást módosítani szíveskedjenek! 
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A költségvetési kiírás feladatleírása az irányadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

113. Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben pontosan mely helyiségek 

összenyitásával kell a vízügyi bemutató termet kialakítani, mivel a kiadott dokumentáció 

alapján nem lehet meghatározni. Számításaink szerint a 4 db iroda összenyitása után kb. 

150 m2-es területű tér fog kialakulni, de a költségvetés 2.2 fejezet 1. tételében csak 120 m2 

szerepel. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget felülvizsgálni és javítani. 

A tervezés során a részletek meghatározása a Vállalkozó feladata, Egyösszegű 

átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES 

költségvetés. 

114. Szíveskedjenek részletesen megadni a vezérlő épület új vízügyi bemutatóterméhez elvárt 

igényszintet, mert az a műszaki leírásban (ls. 5.2.2.3 pont) is és a költségvetés kiírásban (ls. 

2.2 fejezet 1. pontja) is elnagyolt. Milyen padló- és falburkolatokra van szükség, világítás, 

szellőzés, klimatizálás, nyílászárócsere stb. Milyen és hány darab bútort és berendezési 

tárgyat kell elhelyezni, mivel a kiadott dokumentáció alapján nem lehet meghatározni. 

Kérjük, hogy a projektort, számítógépeket, jelentősebb berendezési tárgyakat 

részletesebben specifikálva, külön költségvetési tételekben adják meg! 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. Iránymutatás:  

A projektor, és a számítógép igények: 

1 db Min. Full HD felbontású projektor 

1 db Motoros vetítő vászon 

1 db 5.1 hangrendszer 

1db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, . 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés 

115. Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben mely nyílászárókat kell árnyékolni, mert 

a költségvetés 2.2 fejezet 2. pontjában kiírt 95 m2-felület csak kb. a nyílászárók 50%-ára 

elegendő. Elképzelhető, hogy bizonyos ajtókat nem kell árnyékolni és az északi oldalon 

lévő ablakokat nem kell árnyékolni, illetve alárendelt helyiségek ablakait nem kell 

árnyékolni? Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben a nyílászárók árnyékolását 

milyen szerkezettel kell megoldani pl: utólag szerelt redőnnyel, külső rolettával, belső 

rolettával, belső reluxával, mivel ezt a kiadott dokumentáció alapján nem lehet 

meghatározni. 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés 

116. Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben a burkolatcserét milyen 

burkolóanyaggal kell kalkulálni (közlekedőkben, lépcsőn, vizesblokkokban, konyhában), 

mivel a kiadott dokumentáció alapján azt nem lehet meghatározni. Szíveskedjenek 

megadni, hogy a vezérlő épületben a falicsempe cserét milyen burkoló anyaggal kell 

kalkulálni (vizes blokkokban és a konyhában), mivel a kiadott dokumentáció alapján azt 

nem lehet meghatározni. Szíveskedjenek megadni azt is, hogy a vezérlő épületben a 2 db 

vendégszobában milyen új padlóburkolatot kell beépíteni, mivel a kiadott dokumentáció 

alapján azt nem lehet meghatározni. 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. 
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117. Szíveskedjenek megerősíteni, hogy a vezérlő épületben a 2 db vendégszoba felújítása 

nem tartalmaz semmilyen bútor beszerzést, mivel a kiadott dokumentációban sem 

szerepel ilyen igény. 

A vendégszoba bútorainak beszerzése nem tárgya a felújításnak. 

118. Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben a konyha épületgépészeti felújítása 

alatt mit kell érteni, csak kizárólag a gépészeti hálózat bontását és újraépítését, vagy ezzel 

együtt a konyhai mosogatók, tűzhelyek cseréje is szükséges, mivel a kiadott dokumentáció 

alapján ezt nem lehet meghatározni. Szíveskedjenek megerősíteni, hogy a vezérlő 

épületben a konyha felújítása nem tartalmaz semmilyen konyhai bútor beszerzést, mivel a 

kiadott dokumentációban sem szerepel ilyen igény. 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. A konyhai bútorok beszerzése, és beépítése nem tárgya a 

beruházásnak 

119. Szíveskedjenek pontosítani, hogy a vezérlő épületben pontosan melyik kommunális 

helyiséget kell felújítani, mert a költségvetés 2.2 fejezet 4. tételében 175 m2 szerepel, de 

számításaink a konyha, lépcsőház, közlekedők, étterem, öltöző, előcsarnok (terven jelölt 

területek) kb. 355 m2 területűek. Kérjük, pontosítsák a felújítandó területeket és a 

költségvetést. 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. 

120. Szíveskedjenek a műhelyépületek felújítási munkáinak megajánláshoz a meglévő 

épületekről alaprajzot és metszetrajzot kiadni, mivel az épületekről nincsenek tervek a 

kiadott dokumentációban. Emiatt nem lehetséges a külső és belső betonfelület javítás, 

festés-mázolás, nyílászáró csere munkák kiírt mennyiségeinek ellenőrzése. Kérjük továbbá a 

lapos tető felújítási munkáinak megajánlásához a jelenlegi tetőszigetelés rétegendjét és a 

tervezett szigetelés rétegrendjét megadni szíveskedjenek.  

Jelenleg nem áll rendelkezésre részletterv. A részletes tervek elkészítése előzetes 

egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC 

sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

121. Kérjük pontosítani a műhelyépületek 2.3. költségvetés 2.3 fejezetében az 1-es és 2-es 

tételének a mennyiségét, mert a műszaki leírás szerint 32x8 m-es az épület, ami 256 m2 x 2 

db, összesen 512 m2 alapterület jelent, plusz a bővítmény 8x5 m = 40 m2. Az épület 

lapostetős, ezért a felújítandó tető felülete összesen 552 m2, de a költségvetésben csak 

240 m2 szerepel. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget felülvizsgálni és 

javítani.  

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. 

122. Kérjük pontosítani a műhelyépületek 2.3. költségvetés 2.3 fejezet 4-es tételében kiírt festési 

munkák mennyiségét, mert az általunk számolt mennyiség kb. a duplája a 

költségvetésben megadott mennyiségnek. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő 

mennyiséget felülvizsgálni és javítani. 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. 

123. Szíveskedjenek a műhelyépület vizesblokk felújítási munkáihoz a meglévő épületekről 

alaprajzot és metszetrajzot kiadni, vagy legalább a meglévő vizesblokk terveit, vagy annak 

leírását megadni, amely tartalmazza a helyiségeket és a jelenlegi kiépítést. Kérjük továbbá 

a tervezett vizesblokk szükséges átalakításának meghatározását és az új burkolt felületek 
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és berendezések mennyiségét, mivel a kiadott dokumentáció alapján nem lehet 

meghatározni. 

Jelenleg nem áll rendelkezésre részletterv. A részletes tervek elkészítése előzetes 

egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC 

sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

124. Szíveskedjenek a műhelyépület felújítását pontosítani, mert a műleírás szerint 2 db 32x8 m 

épületet kell felújítani, de az egyik épület 8 m-es oldalán van egy bővítmény. A bővítmény 

kb. 8x5m –es lehet, a dokumentációból nem derül ki, hogy itt milyen munkákat kell 

elvégezni. Véleményünk szerint a kiadott költségvetésben sem szerepelnek ennek az 

épületrésznek a felújítási munkái. Kérjük a javított helyiségkönyvet újból kiadni. 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. 

125. Kérjük pontosítani a transzformátor épület 2.4.1 költségvetés fejezetében az 1-es és 2-es 

tételek mennyiségét, mert a műszaki leírás szerint 18x9 m-es az épület, ami 162 m2 

alapterület jelent. Az épület lapostetős, ezért a felújítandó tető felülete 162 m2, de a 

költségvetésben csak 81 m2 szerepel. A műleírásban (5.2.4 fejezet) nincs arra utalás, hogy 

csak a tetőfelület felét kell felújítani, ezért a teljes felületi mennyiségnek kellene a 

költségvetésben szerepelnie. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget 

felülvizsgálni és javítani, esetleg az épületről tervet adni. 

Jelenleg nem áll rendelkezésre részletterv. A részletes tervek elkészítése előzetes 

egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC 

sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

126. Az informatikai rendszerrel kapcsolatos feladatokat a műszaki leírás 5.2.5 fejezete és a 

költségvetés 1.5 és 2.5 fejezetei csak címszavakban tartalmazzák. Kérjük, adják meg az 

irányító központban bővítendő szoftver és hardver műszaki paramétereit, mert az 

szükséges az ajánlati kalkulációhoz. A műszaki leírás szerint a szoftver távmérő rendszerbe 

való beintegrálása is szükséges, ez kimaradt a költségvetésből. A műszaki tartalmat 

pontosítani, a költségvetés kiírást módosítani szíveskedjenek!. 

A részlettervek elkészítetése vállalkozó feladata Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

Iránymutatás: 

Optikai kábel fektetése az irányító központ (vezérlő épület) és a műtárgy között, a 

műtárgyon belül kb. 1km hosszon 

Vezérlő épület, belső hálózat felújítása, újrahúzása Cat6 strukturált hálózattal. kb. 75 

végpont, kb.+ aktív hálózati eszközök (switchek, stb) 

4db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, stb  

Telefon rendszerkészülékek 3db. 

2 pár SHDSL router + kiépítés, szerelő szekrények,. 

A Dunakilitii és a-Rajkai gátőrházak közöttt meglévő kábelre routerek, modemek 

beépítése, 

Az alközponti szoftver bővítése nem szükséges. 

Ennek megfelelően a szoftver távmérő rendszerbe integrálása sem szükséges. 

A távmérő rendszerbe a távmérés eszközeit (távadók, adatgyűjtő, modem, stb.) kell 

integrálni. 

 

A vízrajzi távmérés tárgyában megadandó követelmények: 

 

A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna létesítményeihez kapcsolódó 

meglévő és fejlesztendő vízrajzi elemek az alábbiak: 

Meglévőnek tekintendő elemek: 

1. A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna I.-VI. zsilipek vízrajzi és 

üzemirányítási folyamatirányító szoftvere (ClearSCADA) 
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2. A Dunakiliti duzzasztómű üzemirányítási és vízrajzi hardver eszközei a következők 

szerint: alközponti adatgyűjtő; URH rádió; GPRS modem 

A fejlesztendő elemek: 

1. Mosoni-Duna, Rajka, I. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C 

fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

2. Szivárgócsatorna, Rajka, II. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C 

fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

3. Szivárgócsatorna, Rajka, III. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő 

eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak 

szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C 

fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

4. Szivárgócsatorna, Rajka, IV. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő 

eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak 

szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 
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- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C 

fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

5. Szivárgócsatorna, Rajka, V. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő 

eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak 

szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C 

fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

6. Szivárgócsatorna, Rajka, VI. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő 

eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak 

szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C 

fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

Álló lapvízmércék egyszerűsített kivitelű fekvő lapvízmércévé történő átépítése: 

(II.-III.-IV.-V.-VI. számú zsilipeknél, összesen 9 db vízmérce) Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.  

 

127. Szíveskedjenek pontosítani, hogy a fenékgátnál a többi fenékküszöb helyreállítási 

munkához hasonlóan nem szükséges geodéziai felmérést végezni a munkák előtt? Kérjük, 

hogy a költségvetést egészítsék ki a geodéziai felméréssel. 

A kivitelezési munka megkezdése előtt a Dunakiliti fenékküszöb részletes geodéziai 

előfelvételét el kell készíteni. Ezek alapján kell elkészíteni a részletterveket, melyet a 

végrehajtás előtt jóvá kell hagyatni a megrendelővel! Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

128. Szíveskedjenek pontosítani, hogy a fenékküszöb tervezett szintre történő magasításával 

egy időben nem kell kalkulálni geotextília és homokos kavics réteg felújítási munkával, 

mert elképzelhető, hogy ezek a rétegek is sérültek. Kérjük, adják meg az esetleg felújítandó 

felületet.  
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A felújítás pontos technológiájának meghatározása a Vállalkozó feladata a VIZIGGEL 

egyeztetve. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

129. Szíveskedjenek pontosítani, hogy a fenékküszöb magasításánál mi alapján lett 

meghatározva a kőhányás és kavics átmozgatási mennyiség? Szíveskedjenek 

megerősíteni, hogy a fenékküszöb javítási munkái megvalósíthatóak a meglévő kőhányás 

és kavics átmozgatásával, ill. nem szükséges kő-, vagy kavicspótlással kalkulálni!.  

A mennyiség műszaki becslés alapján lett meghatározva. Nem tudjuk megerősíteni 

az anyagpótlás szükségtelenségét. Vállalkozói feladat. Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

130. A műszaki leírás 7.1 pontja szerint a szivárgócsatorna 6 kisműtárgyánál 

(vízszintszabályozó és vízbeeresztő zsilipek) is szükséges munkaterület biztosítása a további 

előkészítő-tervezési munkákhoz, ez azonban a költségvetés kiírásból kimaradt. Kérjük a 

feladat pontosítását, ill. a költségvetés annak megfelelő módosítását.  

A költségvetési kiírás a műtárgyak ideiglenes elzárással történő víztelenítését 

tartalmazzák.  Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

131. A helyszíni bejáráson azt tapasztaltuk, hogy a meglevő légtelenítő berendezés 

gyakorlatilag használhatatlan, a beépített fúvókasorok sosem kerültek víz alá. Áttervezésre 

kerül-e a berendezés, vagy az eredeti állapot felújítása a cél? 

A döntés, és mérlegelés a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

132. Kérjük megadni, hogy a víztelenítő szivattyúk cseréje szükséges-e? 

A döntés, és mérlegelés a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

133. Kérjük megadni, hogy a szegmenstáblák korrózióvédelmi bevonatának felújítása 

lehetséges-e a táblák kiemelése nélkül? 

Igen 

134. Kérjük megadni, hogy a mekkora szögben mozdíthatóak el a táblák? 

A duzzasztómű szegmenstáblái 45,5 fokban, a billenőtáblái 75 fokban, a kis zsilipek 

billenőtáblái cca. 70 – 80 fokban.  

135. A telephelyen működő műhelyt felújítási munkákhoz Vállalkozó igénybe veheti-e? Ha igen, 

kérjük megadni, hogy milyen feltételek mellett? Kérjük megadni, hogy a műhely milyen 

lehetőségekkel, felszereltséggel rendelkezik? 

Nem. A műhely használatát nem engedélyezzük. 

136. A kiemelendő acélszerkezetek közúti szállítása méretükből adódóan nehézkes, van-e a 

műtárgyhoz közel lehetőség ezek felülettisztítására, festésére? 

Igen, van. 

 

Kvassay zsilip rekonstrukció 

 

137. A költségvetés kiírás nem tartalmazza a tápcsatorna lezárásának költségeit, a műszaki 

leírás 5.1.1.3.5. pontja (10. oldala) szerint a lezárások kialakítása árvízvédelmi szempontból 

és a dilatációs hézagok tömítésének védelme szempontjából szükséges. Jól értelmezzük-e, 

hogy a költségvetés kiírás kiegészítése szükséges a fenti munkanemek kalkulációjának 

szempontjából? Ha igen kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését. 

A műszaki leírás 5.1.1.3.5 szerinti feladat megvalósításának részletes kidolgozása a 

vállalkozó feladatát képezi. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 
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szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési 

kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt 

támpontot Ajánlattevőnek! 

138. Az 5.2 rajzszámú tápcsatorna tömedékelése terv csak a tápcsatorna felső fő felőli oldalán 

jelöli a tervezett kialakítást. Nem szükséges a tápcsatorna alsó fő felőli oldalán is a 

tápcsatorna lezárást kialakítani? 

Nem 

139. Kérjük megerősíteni, hogy a hajózsilip alaplemez injektálását csak a vízszintes részen, a 

fenékhézagokon belül szükséges elvégezni (a műszaki leírás 5.1.1.3.1 pontja szerint ez nem 

egyértelmű). 

A műszaki leírás hivatkozott pontja egyértelműen leírja, hogy „A kamra fenékhézaga 

és a kőburkolat közötti rész javítása a fenéklemezéhez hasonlóan készül“. Az 5.1. 

számú tervlapon lévő P1 alaprajzon mindez nem egyértelmű, azonban az 1-1 sz. 

Metszeten és a műszaki leírásban foglaltak ismeretében, már igen. 

140. A költségvetés kiírás 1.4 fejezet 7. sz. tétele szerint vízkivezető KPE csöveket kell befúrni a 

hajózsilip falazatába, de a műszaki leírásból ez kimaradt. Kérjük a csövek átmérőjének és 

kiosztásának megadását, stb. Ha szükségesek, kérjük a költségvetés kiegészítését. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot 

Ajánlattevőnek! Iránymutatás: A hajózsilipkamra osztófalának balparti (átellenes) 

oldalán (vízierőtelep és tápzsilip felőli oldal) lévő ciklopkő falazatban vízkivezető KPE 

csövek (Ø~50) befúrása, ~50 cm-rel az osztófal balparti járófelületének szintje felett, 

az alsó és felsőfő közti zsilipkamra hosszában, ~2,0 méteres kiosztásban. Becsült 

egységhossz: 80 cm. Készül: 43 db.  

141. A költségvetés kiírás 1.5, 1.6 és 1.7 fejezeteiben a járófelületek mennyisége „1 készlet”, de a 

műszaki leírásban sincsenek mennyiségek. Kérjük mennyiségek megadását, esetleg a tétel 

mértékegységének módosítását. 

Az indikatív terv alapján az Ajánlattevő határozza meg, amennyiben ez szükséges. A 

szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

142. A műszaki leírás 22. oldalán, az 5.1.4.3.2. első bekezdése szerinti „Az Üzemeltető kérésének 

megfelelően a villamos tervező megbízása alapján a 2.3.2. pontban szereplő szakcég 

összeállította és átadta a hajózsilip üzemszerű vezérlését végző PLC programleírását, mely 

változtatás nélkül szerepel a jelen tervhez csatolva (iratszáma: V-104).” Az idézett 

bekezdésben megadott dokumentum az ajánlatadási dokumentáció kiadása során nem 

lett átadva Ajánlatadók részére. Kérjük, a hiányzó dokumentumot kiadni szíveskedjenek. 

A hivatkozott V-104 sz. dokumentum hivatkozás téves. Nem áll rendelkezésre ilyen 

anyag. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.   

143. A költségvetés kiírás 4.1. Vizszintmérés fejezet 1., 2. és 3. sz. tételeiben szereplő meglévő 

cserélendő vízmérő szondák típusát kérjük megadni! 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A meglévő 

vízszintmérő szondák tipusa: DA-LIB-122  

144. A költségvetés kiírás 4.2. Véghelyzetkapcsoló fejezet 1. sz. tételében cserélendő induktív 

közelítéskapcsoló típusát kérjük megadni! 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A meglévő 

véghelyzetkapcsolók tipusa: REED Relé  



29 
 

 

Nicki duzzasztómű 

 

145. A költségvetési kiírás 1.1.2 fejezet 6. tételnél (Homokos kavics feltöltés készítése a nagy-pad 

alá) kérjük megadni, hogy milyen magas homokos kavics feltöltést kell csinálni? 

A kivitelező által választott technológiának és a tervezett új utófenék szerkezetnek 

megfelelően kell a szintet meghatározni. célszerűen a pad alsó síkjáig. Egyösszegű 

átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES 

költségvetés 

146. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 1-2. és 5. tétel (acél- ill. faablakok átalakítása…). A 

dokumentáció nem tartalmazza a gépház ill. a parti épület alaprajzát, metszetrajzát, 

nyílászáró konszignációját. Kérjük megadni, hogy mekkora méretű és milyen típusú acél 

ablakokról van szó (hőszigetelt, hőszigeteletlen), milyen üvegezéssel kell átalakítani? 

Az ablakok hőszigeteletlen helyiség nyílászárói. A szabatos megnevezésük: Hordalék 

leeresztő gépház és Turbinaház. Alaprajzot és metszeteket a terv tartalmaz. 

Konszignáció készítése a tervezési folyamat része. Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

147. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 3. tétel (ablakokhoz könyöklő és párkány készítése) 

Milyen anyagból és milyen méretű könyöklő és párkány készül?  

A tervezési részlet kidolgozása a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

148. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 4. tétel (acél ajtó cseréje). Kérjük megadni a nyílászárók 

kialakítását ( ajtóméret hőszigetelt, hőszigeteletlen kialakítású, üvegezéssel vagy anélkül 

készül, milyen szerelvényekkel, zárral, biztonsági jellemzőkkel, felületkezeléssel kell kialakítani 

stb.? 

A Turbinaház ablak és ajtóméret tekintetében csere során a meglévő méret, állapot 

(hőszigeteletlen) és funkció megtartása szükséges. Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

149. Az ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmazza a gépház, ill. a parti épület alaprajzát, 

metszetrajzát. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 7. sz. (belső festések), 8. sz. 

(korrózióvédelem és mázolás nyílászárókon és rácsokon) és 10. sz. (homlokzatok festése) 

tételeivel kapcsolatban kérjük megadni, hogy. Mindkét épületet ki kell-e festeni, vagy csak 

a gépházat? Mindkét épület homlokzat-festéséről szó van, vagy csak a hordalékleeresztő 

gépházéról? Tervek hiányában nem mérhető, kérjük a festés, mázolás anyagát, és 

mennyiségét megadni – az „1 készlet” nem kalkulálható. 

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés 

150. A költségvetési kiírás 3.1 fejezet (Kis-Rába beeresztőzsilip Építmények) 1. sz. tétele azt 

tartalmazza, hogy a száraz munkatér kialakítása a felvízi oldalon szádfallal, míg az alvízi 

oldalon pedig big-bag óriás homokzsákokkal történik. A műszaki leírás szerint viszont a 

mederelzárás az al- és felvízi oldalon is big-bag homokzsákokkal készülne. A szádfalas 

lezárás a terven sem jelenik meg. Kérjük az ellentmondás feloldását és a felvízi oldalon 

készülő munkatér határolás módját meghatározni szíveskedjenek. 

Kiviteli technológia szabadon megválasztható a felvíz és alvíz oldali ideiglenes 

elzárások tekintetében. Követelmény, alvíz esetében a Kis-Rába vízpótlását nem 

akadályozhatja. A felvízi elzárásnál pedig a duzzasztási szint plusz a választott 

technológia biztonságigénye. 

151. A Kis-Rába beeresztőzsilip tervén 12. sorszámmal szerepel egy úszó uszadékterelő merülőfal 

telepítése. A költségvetési kiírásba nem került be. Ajánlatadó számoljon–e a költségével? 
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Ha igen, kérjük a műszaki paraméterek, mennyiség megadását és a költségvetési kiírás 

kiegészítését. 

Nem feladat az Uszadék terelő merülőfal megvalósítása.  

152. A költségvetési kiírás 3.3 fejezet (Kis-Rába beeresztőzsilip Főelzárások 

mozgatóberendezése) 3. sz. tétele és a műszaki leírás nem ad információt arra, hogy 

pontosan milyen típusú hajtáslánc cserét kell elvégezni (méretek, műszaki paraméterek) a 

műtárgynál. Ugyanez vonatkozik a hajtóműre is. Kérjük a szükséges információ megadását. 

A tervezés során a víztelenített műtárgyban részletes felmérés szükséges, mely 

alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés 

153. A Kis-Rába beeresztőzsilipnél a kézi hajtás lehetőségének biztosítása a költségvetési 

kiírásban nem szerepel. Szükséges elvégezni? Ha igen kérjük a költségvetés kiegészítését. 

Igen, kézi hajtásra alkalmas hajtóművet kell felszerelni.  

154. A műszaki leírás 5.7.2.3 pontja szerint az összes tiltó, figyelmeztető és tájékoztató tábla 

cseréje szükséges. A dokumentációban nem találtunk erről semmilyen részletezést. A 

költségvetési főösszesítőben „5.1 Táblák” szerepel, de a tételes költségvetésből a tételes 

kiírás elmaradt. Amennyiben szükséges a táblák cseréje, kérjük a költségvetési kiírás 

kiegészítését ezzel a tétellel. Milyen és mennyi tábla, milyen és mennyi tartószerkezet 

elhelyezése szükséges? 

Iránymutatás: A meglévő táblák számával azonos mennyiségek (7 db) veendők 

figyelembe. Egyébként a tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján 

meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű 

átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag NEM TÉTELES 

költségvetés 

155. A hordalékleeresztő nyílás elzárás mozgatóberendezésről a műszaki leírás (5.1.2.3.3) 

pontjában foglaltak és a költségvetési kiírás 1.2.3. sz. fejezet tételei elnagyoltak, az 

elvégzendő munka nincs meghatározva, a tételeknek nincsenek mennyiségei (mindenből 

1 db kell?). Kérjük az elvégzendő munkát részletezni, pintosítani és a költségvetési kiírást 

más mértékegységekkel, módosított mennyiségekkel megadni szíveskedjenek. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot 

156. A duzzasztónyílások ideiglenes elzárásánál a műszaki leírás 6.1.1 pont szerint kétsoros 

összehorgonyzott szádfal készül, a költségvetési kiírás 1.2.4 fejezet 1. pontja alapján 

egysoros. A költségvetés és a műszaki leírás egy ütemű szádolást ír, de lehetséges, hogy a 

két nyílást külön kell felújítani? A szádfal hogy tud hozzázárni a 2. jelű pillérhez? 

Az ideiglenes munkatérhatárolás módja és a munkafolyamatok ütemezésének 

meghatározása a Vállalkozó feladata, melyet a Vízügyi Igazgatósággal előzetesen 

egyeztetnie szükséges. A nyílásokat külön-külön kell lezárni, és vízteleníteni.  

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.  A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés 

157. A hordalékleeresztő nyílás ideiglenes elzárásnál új támgerendák és elzáró táblák (12.800 kg 

a költségvetési kiírás 1.2.5 fejezet 2. sz. tétele szerint) beépítése szükséges, de nincs róla 

semmilyen terv. Jelentős tétel, mi alapján ellenőrizhető? 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot! 

A pontos mennyiségek meghatározása Vállalkozó feladata.  
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158. Az alvízi jobb parti partvédelem esetében a második partszakasz rézsűburkolatának a 

műszaki leírás 5.2.2.3 pontja szerint monolit beton burkolat, míg a költségvetési kiírás 2.2 

fejezet 8. tétele szerint viszont lapburkolat készül. Kérjük az ellentmondás feloldását. 

Monolit beton készítendő. Egyösszegű átalányáras, szerződés, FIDIC sárga könyv. A 

megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

159. Az alvízi jobb parti partvédelemre vonatkozó költségvetési kiírás 2.2. fejezet 9-11. tételei 

szerint humuszcsere és füvesítés készül, de ez kimaradt a műszaki leírásból. Kérjük 

megerősíteni, hogy a költségvetésben szereplő munkákat el kell végezni. 

A füvesítés, tereprendezés a helyreállítás része, melyet a kiírás szerint el kell végezni. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés 

160. A Távközlés, adatátvitel esetében a műszaki leírás 5.8.6.3 pontja szerint nem lesz 

informatikai kapcsolatfejlesztés, de a költségvetési kiírás 6.5 fejezete szerint igen. Kérjük az 

ellentmondás feloldását. 

A tervezés során részletes felmérés és egyeztetés szükséges, a költségvetési kiírás a 

mérvadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 

161. A 3. kötet szerint a rekonstrukció része a sólya meghosszabbítása, az uszadékterelő 

beépítése és a turbinaakna felújítása is, de ezeket nem találtuk a műszaki leírásban és a 

költségvetésben. Amennyiben a Megrendelői követelményekben részletezett munkákat el 

kell végezni, akkor kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és a mennyiségek 

meghatározását. 

A felsorolt 3 tétel nem része a feladatnak. Tévesen maradt benne a 3. kötet 

leírásában.  

162. A költségvetési kiírás 6.1 Villamosenergia-ellátás fejezet 1. sz. tétele szerint 300 fm 

nyomvonalon kell a földkábelt fektetni. A tervezett nyomvonalon csak földárokban kell a 

kábelt fektetni, vagy szükség van út átfúrására is? Kell-e útburkolatot felbontani? 

Iránymutatás: Burkolt szakasz nincs a nyomvonalon, a Kis-Rába medrét keresztezi. A 

részletes építési technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata.   

163. A költségvetési kiírás 6.1 Villamosenergia-ellátás fejezet 2. sz. tételéhez kapcsolódóan 

kérjük, adják meg a Szabadtéri mérőszekrény leágazásainak számát, teljesítményét? 

A kivitelezés során részletes felmérés szükséges,(az aggregátoros üzem kialakítása 

során a csatlakozás miatt) mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák 

részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Iránymutatás:  

Betáplálás 

Nappali (állandó)mérő 3x NH63A 

H tarifásmérő 3xC63A 

164. Kérjük megerősíteni, hogy a Diesel aggregátor helye a főelosztó mellett van-e?  

A Vállalkozó tervezési feladata, javasolható az üzemviteli területen belül.  

165. A költségvetési kiírás 6.2 Duzzasztómű 2. sz. tételében az szerepel, hogy „új billenthető 

tartószerkezet” szükséges. Kérjük megadni, hogy a lámpatestnél mi billenthető? 

A lámpafejek a duzzasztó kezelőhídján kívülre nyúlnak, a billenthetőségre a 

lámpatestet tartó oszlopszerkezet kialakításánál van szükség, a biztonságos fényforrás 

cseréhez, 90°, ill. 180°-ban. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés 
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166. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 1. sz. tételénél kérjük, megadni szíveskedjenek a 

kapcsolószekrény leágazásainak számát, teljesítmény igényét, távvezérlését és visszajelzés 

számát. Kérjük az elvégzendő munkát pontosítani szíveskedjenek. 

A kivitelezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az 

elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

Iránymutatás: A kapcsoló szekrényből 2db, zsilipmozgató motor, térvilágítás és 

szervizcsatlakozók üzemelnek. 

167. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 2. sz. tételhez kapcsolódóan kérjük, adják meg a 

vízszint-távadó típusát. 

A vállalkozó feladata a helyszíni egyeztetés alapján a részletterve kidolgozásához 

szükséges alapadatok beszerzése. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

168. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 3. sz. tételhez kapcsolódóan kérjük, határozzák 

meg, hogy a kábelt csak földárokban kell vezetni? Nem kell burkolatot bontani, vagy utat 

átfúrni? 

A kábel nyomvonala burkolt útszakaszt is tartalmaz. A kivitelezés során részletes 

felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes 

műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

169. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 4. sz. tételhez kapcsolódóan kérjük, határozzák 

meg, hogy a tétel csak kábelezést, vagy földmunkát is tartalmaz? 

A tétel földmunkát is tartalmaz. A kivitelezés során részletes felmérés szükséges, mely 

alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM TÉTELES költségvetés. 

 

Góri tározó zsilip 

 

170. A műszaki leírás 5.2.1. pontjában az a megjegyzés szerepel, hogy „A lerakódott iszapot, 

hordalékot az alvizi és felvízi oldalon a mederből el kell távolítani. A felvízi oldalon, 

tározótérben a Répce medre az Ablánc patakig kb.1 km-es szakaszon feliszapolódott.”, 

illetve az 5.3.2. pontjában a mederburkolatok rekonstrukciója során a következő feladatot 

is el kell végezni: „Az alvízi és felvízi mederben a fenékfeliszapolódás kitermelése szükséges. 

A felvízi oldalon, tározótérben a Répce medre az Ablánc patakig kb.1 km-es szakaszon 

mederkotrás szükséges az 50 m3/s vízszállító képesség helyreállítása végett.” A meder 

növényzettel és fákkal erősen benőtt, milyen szelvényig szükséges azt kiirtani? 

Szíveskedjenek megadni, hogy a kitermelt iszap elszállítása hova lehetséges. A műszaki 

leírásban szereplő kotrási munkát a költségvetési kiírás 1.2. Mederburkolatok, 

partvédőművek fejezete nem tartalmazza. Kérjük a kiírást az elvégzendő munkára 

vonatkozó tétellel kiegészíteni és a mennyiséget meghatározni szíveskedjenek. 

Az alvízi és a felvízi meder feliszapolódásának a megszüntetése, és a mederszelvény 

50 m3/s-os vízszállító képességre történő kiépítése nem elvégzendő a projekt 

keretében. Ezért a költségvetési kiírás nem tartalmazza ezt a munkarészt.  

171. A mederkotrás elvégzéséhez kérjük megadni, hogy a Répce melletti területek a vízügy 

kezelésében vannak-e, vagy harmadik személy/ek tulajdonában. 

Tárgytalan a 170. kérdésre adott válaszunk alapján.  

172. A műszaki leírás 5.3.4 pontja szerint a villamos berendezés (elosztó) cseréje szükséges, de a 

költségvetési kiírás 1.4 fejezet 1. tétele szerint csak annak felújítását irányozza elő. Kérjük az 

ellentmondás feloldását és a pontos műszaki tartalom meghatározását, illetve szükség 

esetén a költségvetési kiírás módosítását. 
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A részletes állapotfelmérés alapján ennek meghatározása a Vállalkozó feladata.  A 

villamos berendezés cseréje szükséges abban az esetben, ha a felújítás műszakilag 

nem oldható meg olyan módon, hogy az állapota megfeleljen a jelenlegi 

szabványoknak, illetve minőségi elvárásoknak.  

173. A kezelő konténerrel kapcsolatos munkák felsorolása a műszaki leírásban bővebb, 

részletesebb (több tevékenység is szerepel), mint a költségvetési kiírás 1.4. fejezet 6. sz. 

tételében foglaltak. Szükséges a nyílászárók szigetelés- és zárcseréje, a sátortető és a 

szellőzőberendezés cseréje? Kérjük, az elvégzendő feladatot egyértelműen meghatározni 

szíveskedjenek. 

A műszaki leírásban meghatározott feladatok végrehajtása szükséges. A szerződés 

egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

174. A kezelő konténer tetejére kell-e magastetőt készíteni (Dunakilitihez hasonlóan), vagy 

elegendő a vízszigetelést felújítani. Az elvégzendő munkát sem a műszaki leírás 5.2.3. 

pontja, sem pedig a költségvetési kiírás 1.4. fejezet 6. sz. tétele nem tartalmazza. 

A kezelő konténer tetejére nem kell sátortetőt készíteni, a vízszigetelés felújítása 

szükséges. 

175. A műszerekkel kapcsolatos feladatok meghatározása között ellentmondás van. A műszaki 

leírás 18. oldal alján részletezett szöveg szerint, illetve a költségvetési kiírás 1.5 fejezet 1. sz. 

tétele szerint azok korszerűsítése, míg a műszaki leírás 12. oldal közepén és a 18. oldal 

közepén azok cseréje szerepel. Kérjük, az elvégzendő feladatokat egyértelműen 

meghatározni szíveskedjenek. 

A mérőműszerek korszerűsítése a műszerek cseréjével járhat, mivel azokban egyes 

alkatrészek cseréje nem megoldható; a műszerek nem bonthatók alkatrészekre, mert 

egységes szerkezetként működnek. Így korszerűsítés alatt a műszer cseréje értendő. 

176. Kérjük megadni, hogy a műtárgy tetején levő drótfonatos kerítést ki kell-e cserélni. Ha igen, 

kérjük a költségvetési kiírást kiegészíteni szíveskedjenek. 

A költségvetési kiírás 1.1. fejezet 7. pontja az alábbiakat tartalmazza: Korlátok, lakatos 

szerkezetek tüzihorgonyzottra cserélése; minthogy a korlátokra rá van szerelve a 

drótfonatos kerítés, annak cseréje a drótháló leszerelésével jár, amely már nem 

visszaszerelhető, így a drótfonatos kerítés cseréjét magában foglalja ez a pont. A 

szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag 

NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a 

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és 

csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

A Szerződéstervezetekkel kapcsolatos kérdések 

SzM: Szerződéses megállapodás 

KF: Különös feltételek 

177.  

ad. SzM 2.3. 

A hivatkozott pont csak akkor lesz vállalható, ha az ajánlatadást megelőzően feltett kérdéseink 

teljeskörű, részletes, szakszerű megválaszolása, a jelzett tervhiányok pótlása maradéktalanul 

megtörténik. 

Válasz: 
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell 

különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

178.  

ad. SzM 2.5. 

A hivatkozott pont szövege szerint „Vállalkozó köteles … Megrendelőt … felmenteni minden 

felelősség alól …” 

Még abban az esetben is, ha Megrendelővel szemben a Vállalkozó általi jogszabálysértés vagy 

szerződésszegés miatt érvényesítenek igényt (bírság, kártérítés, elmarasztaló határozat, stb.), 

Vállalkozónak abban az esetben sem áll módjában felmenteni a Megrendelőt, ez fogalmilag 

kizárt, továbbá az elvárás ellentétes a Kbt. 135. § (11) bekezdésében foglaltakkal. 

Megrendelő továbbháríthatja Vállalkozóra az őt ért kárt, költséget, illetve jogorvoslatot vehet 

igénybe. 

Kérjük a „felmentés” előírása helyett a kártérítési kötelezettség előírását arra az esetre, ha 

Vállalkozó megszegi az előírásokat, és emiatt Megrendelő felelősségre vonására kerül sor. 

Válasz: 

A szerződésben szereplő „felmentés” alatt a hátrányos jogkövetkezmények alóli mnentesítés 

értendő. Jelen kiegészítő értelmezés mellett az Ajánlatkérő szövegszerűen nem kíván változtatni 

a szerződésen.   

179.  

ad. SzM 2.19., 2.20. 

„Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 

vonatkozó részlettervek … hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által 

jóváhagyott … összes dokumentáció alapján kell, hogy történjen.” 

Az idézett rendelkezésnek ellentmond, hogy „A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a 

Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott részének tervezésével és kivitelezésével 

kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve 

akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp értesítette a Vállalkozót …”. 

Nem célszerű bizonytalanságot kelteni a jóváhagyás megtörténtét illetően. Az az egyértelmű 

jóváhagyás, ha a Mérnök a terveket és az egyéb jóváhagyandó dokumentumokat aláírja és 

lepecsételi. Ezt a Mérnöknek abban az esetben is meg kell tennie, ha nem vagy nem 

megfelelően vizsgálta meg a jóváhagyandó dokumentumot. A tervek, egyéb dokumentumok 

tartalmáért a felelősséget az ellenőrzés megtörténte, annak elmulasztása vagy nem megfelelő 

elvégzése esetén is egyaránt a Vállalkozó köteles viselni, de a jóváhagyás hiányáért való 

felelősség ne képezhesse vita tárgyát. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását. 

Válasz: 

Álláspontunk szerint nincs ellentmondás a SzM 2.19 és 2.20 pontjaiban foglalt rendelkezések 

között. A Mérnök jóváhagyását megadottnak kell tekinteni, ha a Mérnök a SzM 2.19 pontjában 

meghatározott 21 napos felülvizsgálati időszakon belül kifejezetten megadja jóváhagyását, de 

abban az esetben is, ha a 21 napos felülvizsgálati időszak a nélkül telik el, hogy a Mérnök 

nyilatkozna, vagy kifejezetten megtagadná jóváhagyását.   

180.  

ad. SzM 2.25. 
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Az első mondatban a szerződés 7.6.7. pontjára hivatkozás hibás, helyes hivatkozás a 7.7.7. pont. 

Kérjük a hivatkozás helyesbítését. 

Válasz: 

A hivatkozás javításra kerül 7.7.7-re.  

181.  

ad. SzM 3.9. 

A hivatkozott pontot  kérjük törölni a Ptk. 6:148. § (1) bekezdésére tekintettel. 

Válasz: 

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. 

182.  

ad. SzM 3.11. 

A hivatkozott pont szerint a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. 

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerint a többletmunkával kapcsolatban felmerült, előre nem 

látható költségeket is köteles megtéríteni a Megrendelő a Vállalkozónak. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását. 

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 SzM 3.10 és 3.11 pontjaival, így Ajánlatkérő nem kívánja 

módosítani a SzM 3.11 pontját.  

183.  

ad. SzM 3.12. 

A tartalékkeret felhasználása tekintetében hivatkozott szerződéses pont a Szerződés részét 

képező Sárga FIDIC alábbi Alcikkelyeit sorolja fel: 

1.9, 4.7, 4.12, 4.24, 8.9, 13.7, 16.1, 19.4. 

A FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek – melyre az SzM fenti pontja is utal – szerint fentieken 

kívül hivatkozási alapot jelentenek még a következő FIDIC Alcikkelyek: 

2.1, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 17.3, 17.4. 
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Továbbá, a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott, hatályos Útmutató előírásai irányadók, 

melyekre szintén utal a hivatkozott szerződéses pont, azonban a Szerződés 7.7.9 számú 

mellékletét képező Útmutató nincs a szerződés-tervezethez csatolva! 

A hivatkozott pont utolsó mondatának, valamint a Különös feltételek 13.5. alcikkelye utolsó előtti 

mondatának rendelkezése (szerződésmódosítás szükségessége) ellentétes a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésével. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását, valamint az 

Útmutató rendelkezésre bocsátását. 

Válasz: 

A SzM 3.12 pontjának kiegészítése nem szükséges, felek jogviszonyára a jelzett FIDIC Alcikkelyek 

értelemszerűen irányadók.  

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az “Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések 

kezeléséhez és a Szerződés módosításához” c. dokumentumot. (feltöltve)  

Ajánlatkérő nem kíván változtatni azon előíráson, hogy a tartalékkeret szerződésmódosítás 

keretében használható fel. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése kizárólag azt 

rögzíti, hogy a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után 

szerződésmódosítás lefolytatásának szükségességét, de a jogszabály nem tiltja meg az 

Ajánlatkérő részére, hogy mégis szerződésmódosítás keretében rendelkezzen a tartalékkeret 

felhasználásáról. Az irányító hatóság szintén ebben a formában hagyta jóvá a tartalékkeret 

felhasználásának szabályozását.  

184.  

ad. SzM 3.14. 

A finanszírozási mód változása esetén a Vállalkozónál emiatt felmerülő többletköltségeket 

Vállalkozó jogosult legyen érvényesíteni. Jól gondoljuk, ugye, hogy a finanszírozási mód 

változása az igényelhető előleg mértékét nem változtatja meg? 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását. 

Válasz: 

Ajánlatkérő általánydíjra kér ajánlatot, amelynek az ajánlattevő teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi költségét tartalmaznia kell, így az esetlegesen felmerülő többletköltség nem 

érvényesíthető külön. Ajánlatkérő e tekintetben nem kívánja módosítani a szerződéstervezetet. 

A finanszírozási mód változása az igényelhető előleg mértékét nem változtatja meg.   

185.  

ad. SzM 3.14., 3.15. 

Vállalkozó jogosult legyen a biztosítéknyújtás miatt felmerült többletköltségeit érvényesíteni! 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását. 

Válasz: 

Ajánlatkérő általánydíjra kér ajánlatot, amelynek az ajánlattevő teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi költségét tartalmaznia kell, így az esetlegesen felmerülő többletköltség nem 

érvényesíthető külön. Ajánlatkérő e tekintetben nem kívánja módosítani a szerződéstervezetet.  

A SzM 3.15 és 3.16 pontjai törlésre kerülnek.  

186.  
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ad. SzM 3.17. 

A joglemondás a Ptk. 6:8. § (3) bekezdés értelmében csak kifejezett erre irányuló nyilatkozattal 

érvényes, a jogfenntartó nyilatkozat megtételének elmulasztása nem tekinthető 

joglemondásnak. Ezért az első három francia bekezdés utolsó mondatát, valamint a negyedik 

francia bekezdést kérjük törölni. 

Válasz: 

A SzM 3.17 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.  

187.  

ad. SzM 3.18. 

A 42 napos jogvesztő határidő a Mérnökre és a Megrendelőre is legyen érvényes, azaz ha ezen 

határidőn belül nem nyilatkoznak a Vállalkozó követeléséről, az a benyújtott tartalommal 

elfogadottnak minősül! 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását. 

Válasz: 

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a SzM 3.18 pontját. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az SzM 

3.12 pontja szerint a változtatási javaslat és vállalkozói követelés elszámolására kizárólag a 3.12, 

és 3.13. pontban meghatározottak szerint (IH jóváhagyással) szerződésmódosítás keretében 

kerülhet sor. 

188.  

ad. SzM 4.3. 

A hivatkozott pont szerint oszthatatlan a szolgáltatás, jóllehet több különböző helyszínen, 

különböző határidőkre történik a munkavégzés. A műszaki átadás-átvétel is részenként történik 

(SzM 6.1. pont). 

A Ptk. 6:28. § (2) bekezdés szerint osztható a szolgáltatás, ha önállóan használható részekre 

bontható. 

Kérjük az ellentmondás feloldását. 

Válasz: 

A szolgáltatás oszthatatlanságára vonatkozó utalás törlésre kerül a SzM 4.3 pontjából. A műszaki 

átadás-átvétel legkisebb egysége 1 műtárgy teljes fejlesztése, rekonstrukciója.  

189.  

ad. SzM 6.1. 

A Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint a teljesítési biztosíték egyértelműen a szerződés teljesítésének 

elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként köthető ki. A „Vállalkozó nem 

szerződésszerűen teljesít” túlságosan tág fogalom, bármilyen jellegű és bármilyen kis jelentőségű 

szerződésszegés beleérthető.  

Kérjük az idézett szerződéses rendelkezés törlését. 
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Kérjük továbbá biztosítani annak lehetőségét, hogy az acélszerkezetek korrózióvédelmére 

vonatkozó jólteljesítési biztosítékot a futamidőt két részre osztva, 60 + 60 hónapra nyújthassa 

Vállalkozó. 

Válasz: 

A SzM 6.1 ponjta pontosításra került a Kbt. 134. § (2) bekezdésére figyelemmel.  

Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani, hogy az acélszerkezetek korrózióvédelmére vonatkozó 

jólteljesítési biztosítékot a futamidőt két részre osztva, 60 + 60 hónapra nyújthassa Vállalkozó.  

190.  

ad. SzM 6.3. 

A késedelmi kötbér vetítési alapjaként kérjük az egyes részteljesítések ellenszolgáltatásának 

értékét megjelölni a kötbérterhes részhatáridők esetében. 

Válasz: 

Az SzM 6.3 pontja akként kerül módosításra, hogy a Vállalkozó a késedelmes teljesítéssel érintett 

létesítményre vonatkozó Szerződéses Ár értékének 0,5%-ának, de legfeljebb összesen a 

késedelmes teljesítéssel érintett létesítményre vonatkozó Szerződéses Ár értéke 15%-ának 

megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

191.  

ad. SzM 7.13. 

A Támogatási szerződés Megrendelő felelősségi és érdekkörébe tartozik, Megrendelő köteles 

biztosítani a jelen szerződés és a Támogatási szerződés összhangját, ennek hiányossága esetén 

köteles helytállni Vállalkozó felé. 

Ahhoz, hogy Vállalkozó elfogadja a Támogatási szerződés rendelkezéseit, minimum ismernie kell 

azt. Kérjük rendelkezésre bocsátani és biztosítani az észrevételezés jogát az ajánlattétel előtt. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását, valamint a 

Támogatási szerződés megismerésének biztosítását. 

Válasz: 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy jelenlegi ismeretei szerint nem áll fent ellentmondás a 

hatályos Támogatási Szerződés és a jelen szerződés között. A Támogatási Szerződés esetleges 

későbbi változásait a felek a Kbt. 141. § (1) bekezdés alapján tudják majd kezelni. 

192.  

A 2. kötet 2. fejezet (mely a FIDIC Sárga Könyv címlapja) címeként tévesen szerepel a 2. fejezet 

és a „Különös” Feltételek megnevezés, a Szerződés nem tartalmaz fejezeteket, a csatolt címlap 

pedig az Általános feltételeket jelentő dokumentumot azonosítja. 

Kérjük a cím fentiek szerinti helyesbítését. 

Válasz: 

A “2. kötet 2. fejezet” hivatkozást, valamint a “Különös Feltételek” hivatkozást töröltük, a csatolt 

címlap értelemszerűen az Általános feltételeket jelentő dokumentumot azonosítja, melyet az 

Ajánlattevőnek kell beszereznie. A Különös Feltételek értelemszerűen ezt követően kezdődnek a 

szerződéstervezetben.   

193.  
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ad. SzM 2.25, KF 1.1.6.9., 1.5., 1.9., 2.1., 3.1., 3.5., 4.7., 4.12., 4.24., 8.4., 8.9., 13.5., 17.4., 19.4. 

Kérjük a hivatkozásokat helyesbíteni: 7.6.9. helyett 7.7.9, illetve 7.6. helyett 7.7. 

Válasz: 

A hivatkozások helyesbítésre kerültek.   

194.  

ad. KF 1.9. 

A hivatkozott alcikkelyben meghatározott 5 %-os limit nincs összhangban a Kbt. 141. § (2) 

bekezdés b) pontjával, amely építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-ában 

szabja azt meg, azzal, hogy ezen határig a szerződés új közbeszerzési eljárás illetve a 141. § (4) 

vagy (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosítható. Tehát nem indokolt és 

Vállalkozóra súlyosan és egyoldalúan hátrányos a Szerződéses Ár 5 %-áig terjedő árnövekedés 

Vállalkozó kockázati körébe sorolása, mellyel kapcsolatban Vállalkozó követeléssel nem élhet. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés törlését. 

Válasz: 

Ajánlatkérő törli a KF 1.9 pontjának utolsó mondatát. A felmérés alapján bekövetkező 

rekonstrukciós terv változás Változtatási javaslatként kezelhető a Változtatási javaslatra (FIDIC 

13.2, 13.3) vonatkozó szabályok szerint, tekintet nélkül a Szerződéses Árhoz viszonyított százalékos 

arányára. 

195.  

ad. KF 1.13. 

A hivatkozott alcikkelyben leírtakkal ellentétben az átadott dokumentációban a Ajánlatkérő a 

létesítmény vízjogi létesítési engedélyeit és környezetvédelmi engedélyeit nem bocsátotta 

rendelkezésre. A 7 nagyműtárgy közül három esetében nem áll rendelkezésre vízjogi 

üzemeltetési engedély: 

- a Góri tározó zsilipje esetén hiányzik az engedély, csak az engedélyezési dokumentáció 

lett csatolva (kérjük pótolni szíveskedjenek), 

- a Dunakiliti duzzasztómű esetén a becsatolt engedély csak 2015. december 31-ig volt 

hatályos (kérjük az engedély újbóli megszerzését), 

- a Kvassay zsilip esetén pedig egyáltalán nem szerepelt engedélyezési dokumentum 

(kérjük pótolni szíveskedjenek), 

A műszaki dokumentáció alapján a bajai Deák Ferenc zsilip esetén szükséges vízjogi létesítési 

engedély beszerzése a rekonstrukciós munkákhoz, ezért ezen engedély megszerzését tekintjük 

szerződéses feladatunknak. Minden egyéb műtárgyra vonatkozó vízjogi létesítési engedély 

megszerzését, vagy az üzemelő létesítményekre vonatkozó meglévő, vagy hiányzó vízjogi 

üzemeltetési engedélyek megszerzését, vagy hosszabbítását Ajánlatkérő feladatának tekintjük. 

Válasz: 

A 3 hiányzó üz. engedély státuszának rendezése folyamatban van, és az illetékes VIZIG feladata. 

A projektben vállalkozónak nincs ezzel kapcsolatosan feladata.  

A Deák F. zsilip esetén az AF II.2.4 pontja NEM TARTALMAZ vízjogi létesítési engedélyezési 

feladatot, így vállalkozónak nem feladata létesítési engedély beszerzése. Az 5. kötetben 
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szereplő hatósági állásfoglalást kérjük figyelmen kívül hagyni, (törölve, módosított Deák F zs. file 

feltöltve) 

196.  

ad. KF 2.1. 

Az Általános Feltételek hivatkozott Alcikkelye harmadik bekezdés b) pontjának törlése nincs 

összhangban a Ptk. 6:150. §-ával, a 6:241. § (1) bekezdésével és a Kbt. 135. § (11) bekezdésével.  

Kérjük a törlés visszavonását. 

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.   

197.  

ad. KF 2.5. 

Az Alcikkely kiegészítésének második mondatát kérjük törölni, mert ellentétes a Kbt-nek a 

teljesítési biztosítékra vonatkozó előírásával (134. § (2) bekezdés). 

Válasz: 

A hivatkozott rendelkezés a jogszabályi előírásokkal és Szerződéses Megállapodásban 

foglaltakkal összhangban alkalmazható. 

198.  

ad. KF 4.12. 

A „Nem minősülnek előre nem látható körülménynek” feltétel első bekezdését kérjük úgy 

módosítani, hogy az Ajánlati dokumentáció részeként kapott műszaki tervektől és egyéb műszaki 

dokumentációtól tapasztalt eltérés előre nem látható körülménynek minősül. 

Válasz: 

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a tárgyi pontot.  

199.  

ad. KF 4.24. 

A KF 4.24. Alcikkely kiegészítés vonatkozásában helytálló-e az az értelmezés, hogy a Vállalkozó 

ezzel kapcsolatos költségeit a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján Megrendelő megtéríti? 
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Válasz: 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alkalmazandó, ugyanakkor a megvalósítás során nem 

valószínűsíthető az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, 

építészeti értékek megőrzésének szükségessége.  

200.  

ad. KF 8.1. 

A hivatkozott alcikkelyben téves a Kezdési Időpont meghatározása tekintetében a Szerződéses 

Megállapodás 4.4. pontjára történő hivatkozás, a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja pedig a 

KF 8.1. alcikkelye szerint megállapított Kezdési időponthoz viszonyítva határozza meg a teljesítés 

időpontját.  

Kérjük a Kezdési Időpont egyértelmű meghatározását. 

Válasz: 

A hivatkozás helyesen a SzM 4.2 pont első gondolatjelében foglaltakra vonatkozik és javításra 

kerül.  

201.  

ad. KF 10.1. 

A hivatkozott alcikkely harmadik bekezdése egy értelmetlen mondat, kérjük megfelelően 

kiegészíteni vagy törölni. 

Ugyanezen alcikkely ötödik bekezdésében továbbá az átadás-átvételi eljárás 48 napon belüli 

befejezése szerepel, mely nincs összhangban a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezésével. 

Kérjük a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamaként 30 napot meghatározni. 

Válasz: 

A hivatkozott alcikkely harmadik bekezdése törlésre kerül.  

A 48 nap 30 napra módosul az alcikkely ötödik bekezdésében.  

202.  

ad. KF 11.11. 

A második bekezdést kérjük kiegészíteni: „… amely történhet beszámítás útján is, a Kbt. 135. § 

(6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével”, valamint a teljesítési biztosítékból történő 

lehívást törölni, mert a teljesítési biztosíték ilyen jellegű igénybe vétele ellentétes a Kbt. 134. § (2) 

bekezdésében foglaltakkal. 

Válasz: 

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.  
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203.  

ad. KF 13.5. 

A tartalékkeret felhasználásának alapját képező FIDIC Alcikkelyekre vonatkozóan ld. az SzM 3.12. 

ponthoz írottakat. 

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását. 

Válasz: 

A KF 13.5 pontjának kiegészítése nem szükséges, felek jogviszonyára a jelzett FIDIC Alcikkelyek 

értelemszerűen irányadók. 

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az “Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések 

kezeléséhez és a Szerződés módosításához” c. dokumentumot. (Ld. 183. választ) 

Ajánlatkérő nem kíván változtatni azon előíráson, hogy a tartalékkeret szerződésmódosítás 

keretében használható fel. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése kizárólag azt 

rögzíti, hogy a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után 

szerződésmódosítás lefolytatásának szükségességét, de a jogszabály nem tiltja meg az 

Ajánlatkérő részére, hogy mégis szerződésmódosítás keretében rendelkezzen a tartalékkeret 

felhasználásáról. Az irányító hatóság szintén ebben a formában hagyta jóvá a tartalékkeret 

felhasználásának szabályozását.  

204.  

ad. KF 13.7. 

A fenti Alcikkelyben „Vállalkozó nem jogosult … kiigazításra” feltételek közül a b) pontot kérjük 

törölni, mert álláspontunk szerint az ide sorolt jogszabályváltozások következtében alőállhat 

olyan helyzet, amely megalapozza a Szerződés Kbt. 141. § alapján történő módosítását. Ennek a 

lehetőségnek a kizárásával nem értünk egyet. 

Válasz: 

Ajánlatkérő az érintett rendelkezést nem kívánja módosítani. 

205.  

ad. KF 15.2. 

Az Alcikkely első bekezdését kiegészítő g) ponttal kapcsolatban jól értjük ugye, hogy csak a 

Szerződésben megjelölt alvállalkozók helyett bevont új alvállalkozókhoz kell – a Kbt. 138. §-ának 

megfelelően – a Megrendelő jóváhagyása? 

Válasz: 

Igen 

206.  

Ugyancsak a KF 15.2. Alcikkely kiegészítésének első bekezdését kérjük a KF 11.11. alcikkelyhez 

írtakkal azonos módon módosítani. 

Válasz: 

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

szerződésre, illetve figyelemmel a Ptk. 6:63. § (4) bekezdésére. 
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Ajánlatkérő nem kívánja törölni a teljesítési biztosítékból történő lehívás lehetőségét, mivel a 

teljesítés elmaradásának minősül, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a jelen Alcikkely 

kiegészítésében foglalt kötelezettségeinek, így az ezzel kapcsolatos igények is érvényesíthetőek 

a teljesítési biztosíték terhére a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján.  

207.  

ad. KF 16.1. 

Kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását, mert a törlés egyoldalúan hátrányos 

Vállalkozó számára, továbbá ellentétes a Kbt. 135. § (11) bekezdésében és a Ptk. 6:139. § (1) 

bekezdésében foglaltakkal. 

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.   

208.  

ad. KF 16.2. 

Nem értünk egyet az Alcikkely (d) bekezdésének törlésével, az a Megrendelő szerződésszegése 

miatti következményeket áthárítja Vállalkozóra, ezáltal ellentétes a Kbt. 135. § (11) 

bekezdésében foglaltakkal. 

Kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását. 

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. 

209.  

ad. KF 16.4. 

Az eredeti Alcikkely c) alpontjának törlése ellentétes a Ptk. 6:142. §, a 6: 143. § és a Kbt. 135. § 

(11) bekezdésében foglaltakkal, ezért kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását. 

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.  

 

Szerződés tervezethez kapcsolódó kérdések 
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210. A Szerződéstervezet 2.16. pontja szerint: 

„A Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő – elszállításra (elszállítatására) ……………………… kötelezett.” 

Jól értjük-e hogy ezen hulladékkezelési kötelezettséghez az Ajánlatkérő biztosítja majd a 

hulladék tulajdonjogát tekintettel a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31.§ (2a) 

bekezdésében foglaltakra? 

Válasz:  

Nem. A hulladék a Vállalkozó birtokában lesz, így a hivatkozott rendelkezések reá 

vonatkoznak, mint hulladékbirtokosra.  

 

211. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a közvetlen ajánlatkérői kifizetésnek mi lyen 

számviteli, polgári jogi alapja van a jelen vállalkozási szerződésben? A Kbt. szabályaiból ugyanis 

nem derül ki, hogy az ajánlattevő marad–e az alvállalkozói követelés kötelezettje vagy pedig az 

ajánlatkérő lesz az új kötelezett, utóbbi esetben viszont milyen jogcímen száll át a tartozás, 

hogyan válik ajánlatkérő kötelezetté a Ptk. alapján? Az alvállalkozóval szembeni teljesítést 

átvállalja az ajánlatkérő vagy az alvállalkozói követelés kötelezettje továbbra is az ajánlattevő 

marad azzal, hogy a kifizetés helye megváltozik? Az ajánlattevőnek engedményeznie kell-e az 

ajánlatkérővel szembeni követeléséből az alvállalkozót illető vállalkozói díjat vagy az ajánlatkérő 

teljesítés átvállalással fogja kifizetni az alvállalkozókat? Utóbbi esetben amennyiben az 

ajánlattevő marad a kötelezett, úgy könyveiben a követelést és annak teljesítését szerepeltetnie 

kell, és rendelkeznie kell a megfelelő számviteli bizonylatokkal a kifizetés megtörténtének 

alátámasztására, ezt milyen eljárásrend fogja biztosítani ajánlattevő számára, hogyan fogja 

értesíteni az ajánlatkérő az ajánlattevőt a kifizetés megtörténtéről? Amennyiben a polgári jogi 

alapok nem tisztázódnak a közvetlen ajánlatkérői kifizetéssel kapcsolatosan, úgy ez számos 

problémát vethet majd fel a teljesítés során. Például ki könyvelje a kötelezettséget, kit terhelnek 

az esetleges késedelmes kifizetés esetén a késedelmi kamatok, kinek a nevére kell kiállítani a 

számlát?  A Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerinti közvetlen kifizetésnek több fajta Ptk. szerinti fizetési 

mód, illetve megoldás felelhet meg, melyeknek eltérő számviteli, adójogi következményei 

vannak, így a közvetlen kifizetés polgári jogi és számviteli hátterének ismerete nélkül az 

ajánlattevő az ajánlatában ennek kockázatával és a szerződésre kialakítandó számviteli, 

elszámolási rend kialakításának költségeivel nem tud kalkulálni. A 2014/24/EU irányelv 71.cikk (3) 

bekezdése kimondja, hogy a fizetési módra vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 

dokumentumokban kell meghatározni. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fenti kérdéseinkre 

megfelelően részletes a számvitelim adójogi szabályokra valamint az áfa törvényre is 

figyelemmel kialakított választ szíveskedjen adni. 

Válasz: 

Az alvállalkozói közvetlen kifizetés jogalapját a Kbt. kogens rendelkezése teremti meg, 

ezért nem szükséges külön polgári jogi megállapodás. Álláspontunk szerint, mivel az 

alvállalkozónak járó ellenszolgáltatást az Ajánlatkérő fizeti ki közvetlenül, ezért az 

esedékessé váló kifizetés kötelezettje is Ajánlatkérő lesz.  

 

212. A Szerződéstervezet 2.46. pontja szerint: „A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden 

anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó szerződéses és egyéb előírásoknak A 

Vállalkozót utasíthatják részletesebb információ biztosításra.” 

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy milyen mértékű bizonyítási kötelezettség terheli a 

Vállalkozót a jelen Szerződéstervezet pontja alapján? 

Válasz: 

A Vállalkozónak azt kell bizonyítania, hogy ha valamely anyagra, berendezésre, illetve 

árura vonatkozik valamilyen szerződéses vagy egyéb előírás, akkor az adott anyag, 

berendezés vagy áru ezen előírásnak megfelel-e.  
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213. A Szerződéstervezet 3.15 és 3.16 pontjai alapján” mely biztosíték nyújtása hiányában a 

jelen bekezdésben foglaltak szerinti módosulás nem következik be, melynek következményeiért 

a felelősséget Vállalkozó köteles viselni és Megrendelő ezzel kapcsolatos valamennyi kárát – 

ideértve a következményi károkat is – megtéríteni.” 

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy mit ért módosulás alatt a jelen pontokban?   

Véleményünk szerint a fent hivatkozott rendelkezés a Szerződéstervezet 3.15 és 3.16. pontjának 

szövegkörnyezetében értelmezhetetlen, ezért kérjük, szíveskedjenek törölni a rendelkezéseket.  

Válasz: 

A 3.15 és 3.16 pontok törlésre kerülnek.  

 

214. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy törölje a Szerződéstervezet 3.15 és 3.16. pontjait. A 2014-

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) rendelkezése 

szerint a Vállalkozó jogosult dönteni, hogy biztosítékot nyújt az irányító hatóság részére a szállítási 

előlegért cserébe. A Kormány rendelet nem rendelkezik, hogy a Vállalkozót biztosítékadási 

kötelezettség terhelné a Megrendelő irányába is.  Véleményünk szerint a Kormány rendelet 

rendelkezéseit a kógens államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény rendelkezéseivel kell 

összhangban értelmezni, így a Kormány rendelet rendelkezéseitől eltérni nem lehet.  

Válasz: 

A 3.15 és 3.16 pontok törlésre kerülnek.  

 

215. A szerződés tervezet 2.23. pontja értelmében a munkák során – ideiglenesen – 

igénybevett területek költségét Vállalkozónak kell viselni. 

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy az egyes műtárgyak közvetlen környezetében - az 

adott vízügyi igazgatóság területén - terület igénybevételre (felvonulási terület, anyagtárolás 

stb.) és irodahelység használatra vagy bérletre van-e lehetőség, illetve hogy ezeket 

térítésmentesen lehet-e igénybe venni. 

Ha nem térítésmentes, kérjük az Ajánlattevők részére – a Kbt. esélyegyenlőségi elvárásának 

eleget téve – a költségeket műtárgyanként megadni szíveskedjenek. 

Válasz: 

ÉDUVIZIG: Dunakiliti és Nick esetében: Az ÉDUVIZIG a vagyonkezelésében lévő területek 

esetében a felvonulási területek igénybevételéért terület használati díjat nem kíván 

felszámítani. 

KDVVIZIG: Kvassay hajózsilip rekonstrukció: A magyar állam tulajdonában és a KDVVIZIG 

vagyonkezelésében lévő ingatlanokon kiépítendő felvonulási terület, anyagtárolás, 

irodakonténer elhelyezés stb. igénybevételéért Ajánlatkérő nem kér területhasználati 

díjat. A Kvassay-zsilip üzemi területén és üzemirányító épületében nincs jelenleg 

rendelkezésre álló olyan méretű helyiség, ahol irodát - a megkívánt feltételekkel - ki 

lehetne alakítani. A konténeres kialakításra – a kivitelezés organizációjának tervezésekor 

figyelembe véve – természetesen rendelkezésre áll elegendő terület. (ld. még 7. válasz) 

ADUVIZIG: A Deák Ferenc zsilip vonatkozásában az ADUVIZIG a felvonulási terület a 

zsiliphez tartozó, bekerített, kapuval ellátott keleti oldalán található területet 

térítésmentesen biztosítja a Vállalkozónak. 

TIVIZIG: A Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip esetében, a felvonulási területek 

igénybevételéért terület használati díjat nem kell fizetni, azokat a nyertes vállakozó 

térítésmentesen veheti igénybe, úgy, hogy az igénybe vett területet a munka befejezését 

követően köteles helyreállítani. 

 

Az egyes vízügyi igazgatóságok térítésmentesen biztosítják az egyes műtárgyak közvetlen 

környezetében a terület igénybevételét felvonulás, anyagtárolás céljából. 

Irodahelyiség biztosítása a Vállalkozó feladata.   

 

216. A szerződés tervezet 2.38. pontja rögzíti, hogy a Mérnök részére milyen irodai (iroda 

helyiség, tárgyaló stb.) szolgáltatást kell nyújtani. 
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Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy mely műtárgyak esetében van lehetőség a 

kezelőépületben a szükséges helyiségek kialakítására és melyek azok, ahol konténeres, a 

kezelőépületen kívüli megoldást kell költségelni. 

Kérjük továbbá megadni, hogy azon műtárgyak esetében, ahol a szükséges irodák a 

kezelőépületen belül rendelkezésre állnak, ott ezeket térítésmentesen rendelkezésre bocsátják-

e. 

Ha nem térítésmentes, kérjük az Ajánlattevők részére – a Kbt. esélyegyenlőségi elvárásának 

eleget téve – a költségeket műtárgyanként megadni szíveskedjenek. 

Válasz: 

ÉDUVIZIG: A dunakiliti és a nicki műtárgynál levő irodaépületben a Vállalkozó és a Mérnök 

számára szükséges irodai és szociális helyiségek igénybe vételét nem tartjuk 

lehetségesnek. A Vállalkozónak ezt más módon kell megoldania. (irodakonténerek) 

KDVVIZIG: A Kvassay-zsilip üzemi területén és üzemirányító épületében nincs jelenleg 

rendelkezésre álló olyan méretű helyiség, ahol irodát - a megkívánt feltételekkel - ki 

lehetne alakítani. A konténeres kialakításra – a kivitelezés organizációja tervezésekor 

figyelembe véve – természetesen rendelkezésre áll elegendő terület.  

Általánosságban: 

Irodahelyiség biztosítása a Vállalkozó feladata.   

 

217. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy amennyiben az egyes műtárgyak, vagy teljes 

projekt vonatkozásában - a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges  előre nem 

látható (pót)munkák, vagy az előirányzatban meghatározottaknál nagyobb mennyiségű 

részfeladatok elvégzése miatt - a tartalékkeret felhasználásra kerül, az ezt követően felmerülő 

és/vagy fennálló, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges további munkák 

elszámolása hogyan fog történni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti, a mennyiségek tájékoztató 

jellegűek. Minden ennek megfelelően kerül elszámolásra, vagy elutasításra. A FIDIC Sárga 

Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni. 

 

218. Az ajánlati dokumentáció előírásai alapján az egyes műtárgyak esetében a felújítási 

munkák műtárgyrészenként (nyílásonként) kerülnek kivitelezésre. A szerződés szerint a 

véghatáridő a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját jelenti. Ekkor a korábban 

elkészített műtárgyrészek már üzemben, víz alatt lesznek. 

Kérjük megerősíteni, hogy az elkészült műtárgyrészeket (projekt részfeladatokat – kisebb 

műtárgyak, zsilipek stb.) a munkák elkészültét követően üzemeltetésre visszakerülnek az 

üzemeltetőhöz, valamint kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, illetve megerősítését, hogy az 

elkészült nyílások műszaki átvétele a munkarész/műtárgyrész befejezésekor rész műszaki átadás-

átvétel keretében fog megtörténni és ezzel a műtárgyrész/részfeladat üzemeltetésre visszakerül 

az üzemeltetőhöz. Kérjük továbbá a szerződés 4. fejezetének ennek megfelelő módosítását. 

Válasz: 

Ajánlatkérő kizárólag egy-egy teljes műtárgyra vonatkozó összes munka elkészülte 

után/annak befejezésekor fogad el műszaki átadás-átvételt. A nyílások rész műszaki 

átadás-átvétele NEM LEHETSÉGES! (tehát az 1. LOT esetén 2, míg a LOT2 esetén 5 ilyen 

eljárás lehetséges).  

 

219. Az egyes műtárgyrészek véghatáridő előtti üzembe helyezésével a garanciális időszak 

kezelésének további problémái is jelentkeznek, melyeket a dokumentáció részét képező 

szerződés tervezet jelen állapotában nem kezel. 

A véghatáridőtől induló garanciális időszak a korábban elvégzett munkák/munkarészek 

esetében azt fogja eredményezni, hogy az előírt 24 hónapos garanciális időszak - a kivitelezés 

elején elkészült műtárgyrészek esetében akár - a háromszorosára is növekedhet, az 

acélszerkezetekre kiírt 10 éves garancia pedig 12-14 év közötti időtartamra emelkedik. 
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Véleményünk szerint megoldás lehet a részműszaki átadással átadott műtárgyrész(ek)  

garanciális időszakának ezen időponttal való megkezdése, a teljesítési biztosíték értékének az 

átadott feladatrész értékével való csökkentése és a garanciális időszakra vonatkozó jólteljesítési 

biztosíték ugyanezen értékkel és a részműszaki átadás-átvétel dátumához igazodó lejárattal 

való kiadása/indítása. 

Célszerű lenne továbbá az egy szerződéshez tartozó teljesítési biztosítékokat is műtárgyanként 

kérni, illetve rendelkezésre bocsátani. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt a fentiek átgondolására, a pontos elvárások megfogalmazására és a 

szerződés tervezet ennek megfelelő módosítására! 

 

Válasz: 

A 24 hónapos jótállási időszak a SzM 5.1 pontja szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás 

vagy az adott Szakaszra vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 24 

hónapon keresztül tart. Az acélszerkezetekre vonatkozó10 éves jótállási időszak szintén az 

egyes Szakaszokra vonatkozó átadás-átvételi eljárások lezárásával kezdődik. Ennek 

megfelelően a kivitelezés elején elkészült műtárgyak esetében sem lesz hosszabb a 

jótállási időszak.  

A SzM 6.1 pontjában a teljesítési biztosíték vonatkozásában jelenleg is szerepel, hogy a 

rész műszaki-átadás átvételi eljárás keretében átadott műtárgy (Szakasz) szerződéses 

értékével arányosan csökkenthető a teljesítési biztosíték értéke. Felhívjuk a figyelmet a 9. 

kérdésnél adott válaszra is! 

A SzM 6.1 pontjában a jólteljesítési biztosíték vonatkozásában jelenleg is szerepel, hogy 

egy adott Szakaszra vonatkozó rész műszaki átadás-átvétel esetén a jólteljesítési 

biztosítékot a rész műszaki-átadás átvételi eljárás keretében átadott műtárgy (Szakasz) 

szerződéses értékével arányban kell rendelkezésre bocsátani. 

 

220. A Különleges feltételek 8.1. fejezete a szerződés hatálybalépésnek kérdésével 

kapcsolatban hivatkozik a Szerződés 4.4. pontjára. A Szerződés ezen pontja nem tartalmaz 

információt a hatálybalépéssel kapcsolatosan, sőt a Szerződésben nem található semmilyen 

meghatározást a hatálybalépés időpontjára. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a szerződés hatálybalépésének időpontját a dokumentum mindkét 

fél általi aláírását követő 15. nap (vagy 10. munkanap) értékkel meghatározni, a szerződést 

ennek megfelelően kiegészíteni és a Különleges feltételek 8.1. pontját ezzel összhangban javítani 

szíveskedjen. 

Válasz: 

A hivatkozás helyesen a SzM 4.2 pont első gondolatjelében foglaltakra vonatkozik, és 

javításra kerül.  

 

A műtárgyakra vonatkozó kérdések: 

 

221. Az ajánlati  kiírás VI. szakasz: Kiegészítő információk 12. Kötbérterhes részhatáridők pontja 

a Deák Ferenc zsilip kapcsán 24 hónapos részhatáridőt tartalmaz. A műtárgy rekonstrukciós 

munkái miatt szükséges a vízjogi engedély módosítása, melynek pontos átfutási ideje előre 

láthatóan nem határozható meg. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt a részhatáridő felülvizsgálatára és a határidő legalább 36 hónapra való 

módosítására, mivel a műtárgy rekonstrukciója során elvégzendő feladatokra és a vízjogi 

engedély módosítására - a kivitelezői tapasztalatok alapján - a 24 hónapos időtartam alatt nem 

reális. 

Válasz: 

A Deák F. zsilip esetén az AF II.2.4 pontja NEM TARTALMAZ vízjogi létesítési engedélyezési 

feladatot, így vállalkozónak nem feladata létesítési engedély beszerzése. Az 5. kötetben 

szereplő hatósági állásfoglalást kérjük figyelmen kívül hagyni, (a vonatkozó javított 5. 

kötetet feltöltöttük) 
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222. A Deák Ferenc műtárgy hajózsilip csatorna tápzsilip csatorna felé eső oldalán található a 

kőből készült Deák Ferenc zsilip feliratú névtábla. 

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a rekonstrukció során a jelenlegi állapotnak 

megfelelően kell hagyni? 

Válasz: 

Megőrzendő és felújítandó. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás  

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot 

Ajánlattevőnek! 

 

223. A 4. kötet Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója Költségvetés kiírás 3.1. VILLAMOS 

BERENDEZÉSEK fejezetének excel táblázatában elrejtésre került az Elzárások üzembe helyezése 

próba-mozgatással tétel. 

Kérjük megadni, hogy az elrejtett sor beárazása feladata-e Ajánlattevőnek. 

Válasz: 

A rendelkezésre bocsátott anyagban nincs elrejtett sor. 

A villamos fejezetben nem kell figyelembe venni az Elzárások üzembe helyezése próba-

mozgatással tételt, ugyanakkor ilyen tételeket az Elzáróberendezések főfejezet 

ugyanilyen tárgyú tételei szerint kell végrehajtani.  

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás  tájékoztató 

jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

224. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY -1.1. 

Műtárgyszerkezetek 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy / 10. Acélszerkezetű akna lefedések, 

korlátok korrózióvédelmének felújítása 5 pillér Ei.: (500 000/ pillér.) tétele a korrózióvédelem 

felújítását tartalmazza, míg az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.1.1.1.3. A duzzasztómű 

vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója fejezet a segédszerkezetek javítását szükség 

szerinti cserével, a korrózióvédelem felújításával meghatározást tartalmazza. 

Kérjük az ellentmondás feloldását, a pontos műszaki tartalom megadását! 

Válasz: 

A költségvetési kiírás 1.1.1. fejezet 7. tétel szövegében szereplő Pillér dilatáció költségét 

tévesnek kell tekinteni. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A 

megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok 

beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató 

jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az 

Ajánlattevőnek! 

 

225. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY -1.1. 

Műtárgyszerkezetek 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy / 2. Alaplemez és a pillér függőleges 

felületek gépi tisztítása nagynyomású vízsugárral  (min 1 000 bar). Az ideiglenes elzárások közötti 

és a víz fölötti látszó betonfelületek nyílásonként 5 nyílás 5 x 1620 m2 tétel pontos mennyisége 

nem ellenőrizhető a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a pillérek részletes méretekkel rendelkező tervét megadni 

szíveskedjen! 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 
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feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

226. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.1.3.3. A feljáró és 

üzemi híd vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója című fejezete az alábbiakat 

tartalmazza: 

- Az ablakok, búvó nyílások, áttörések stb. vízzáró módon javítandók. 

Kérjük pontosítani, hogy a fenti feladatot el kell-e végezni, valamint hogy a munkák költségeit 

melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

227. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.1.4.3. A 

darupályatartók vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója című fejezet az alábbiakat 

tartalmazza: 

- A táskás betonrészeket le kell vésni és helyi javítással javítani kell. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

228. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.1.4.3. A 

darupályatartók vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója című fejezet az alábbiakat 

tartalmazza: 

- A mellvédfal acélszerkezetének korrózióvédelmét fel kell újítani. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás  tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

229. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.3. Elzáró 

és mozgatóberendezések - 1.3.1. Duzzasztómű főelzáró berendezések esetében kérjük 

felülvizsgálni a tételekben szereplő gépészeti berendezéseket, mert azok típusa és darabszáma 

az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.1.3.1.2. Duzzasztómű főelzáró és 

mozgató berendezéseinek állapotértékelése fejezettel nincs összhangban. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 
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230. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.3.3.1.3. A 

duzzasztómű ideiglenes elzáróberendezéseinek tervezett rekonstrukciója című fejezet az 

alábbiakat tartalmazza: 

- Az elzárószerkezetek lemosása, megtisztítása. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

231. A 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 35.3.4. Üzemi úthálózat 

és térburkolat/ 5.3.4.3. Tervezett rekonstrukció fejezet tartalmazza az alábbiakat: 

- Mindkét oldalon 1,0 – 1,0 m széles hengerelt murva burkolatú padkát kell 

kialakítani.  

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

232. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. 

Villamos berendezések - 1.4.1. Duzzasztómű villamos berendezések fejezet / 11. Duzzasztómű 

irányítását végző központi professzionális számítógépes berendezés cseréje a vezénylőben tétel 

műszaki tartalmát kérjük pontosítani, a számítógépre vonatkozó elvárásokat, adatokat pontos 

megadni szíveskedjenek, mert a rendelkezésre álló információk alapján a tétel nem árazható 

be. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

233. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 

5.1.1. Beton, vasbeton, lakatos szerkezetek, mederburkolatok, partvédőművek fejezet szerint: 

- A fel-és alvízi oldalon mindkét szélső pillér mellett lépcsők találhatók. 

A fenti hivatkozott dokumentáció 5.1 számú Főműtárgy általános terve, Felülnézet című 

tervlapon nem a műszaki leírásnak megfelelően kerültek jelölésre a lépcsők. 

Kérjük az ellentmondás feloldását! 

 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 
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234. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 

5.1.2. ELZÁRÓ BERENDEZÉSEK fejezet szerint: 

- Az alsó födém vastagsága 0,4 m 

A fenti hivatkozott dokumentáció 5.2 számú Főműtárgy általános terve, Műtárgy keresztmetszete 

című tervlapon nem egyezik a födém vastagsága a Műszaki leírásban megadottal. 

Kérjük az ellentmondás feloldását! 

 Válasz: 

A megadott adat tájékoztató jellegű, a projekt szempontjából nincs jelentősége.  

 

235. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 

5.3.1.VASBETON MŰTÁRGY fejezet utolsó bekezdését kérjük felülvizsgálni, mert az ott felsorolt 

munkarészek a  műtárgy vonatkozásában nem értelmezhetők. 

Válasz: 

A műszaki leírásban az alábbi szövegben foglaltak tévesen szerepelnek, ezek nem 

képezik Vállalkozó feladatát: 

„Az alvízi kitorkollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő szervizút keresztezésében a 

csőtagok monolit vasbeton födémének felső táskásodott felületének javítása és aszfalt 

burkolattal történő ellátása szárnyfaltól szárnyfalig, 2 db kiegyenlítő vasbeton lemez 

építése szükséges a csőtag két oldalán. Itt a szalagkorlát cseréjét is el kell végezni.” 

 

236. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 

5.3.3.ELZÁRÓ BERENDEZÉSEK fejezet 13. oldalán a mozgatószerkezet felújítása részben az 

alábbiak találhatók: 

• A hajtóművek feltöltése olajjal, a kézi működési próba megtartása. 

• A villamos berendezések feszültség alá helyezése, működési próba megtartása. Műszaki 

átadás, próbaüzem megtartása. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

237. A 4. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Költségvetési kiírás 1. 

FŐMŰTÁRGY - 1.1 Vasbeton műtárgy fejezet 11. sorához kérjük megadni a cserélendő 

nyílászárók típusát és darab számát és méreteit. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

238. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírás 16. 

oldalán található 5.3.4. VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK fejezetben a 

szükséges rekonstrukció összefoglalását kérjük felülvizsgálni, a pontos műszaki tartalmat 

meghatározni, mert a műszaki tartalom nem egyezik a 4. kötet Költségvetési kiírás 1. 

FŐMŰTÁRGY - 1.4 Villamos berendezések fejezettel. 

Válasz: 
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A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

239. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírás 11. 

oldalán található 5.3.4. 5.3.1. VASBETON MŰTÁRGY fejezetben utolsó bekezdése 

tartalmazza a régi vízmérce elbontását.  

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

240. Több műtárgy Műszaki leírása  a vízszintes beton járófelületek simítása után Xypex 

Concentrate DS-2 beton javító anyag felhordását írja elő. 

A hivatkozott terméket a gyártó nem forgalmazza hazánkban, nincs hazai és európai 

engedélye. 

Kérjük T. Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a megnevezett anyag használata nem kötelező, de az 

alkalmazni kívánt anyag műszakilag egyenértékű, alkalmazási engedéllyel rendelkező kell 

legyen. 

Válasz: 

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a megnevezett anyag használata nem kötelező, de az 

alkalmazni kívánt anyag műszakilag egyenértékű, alkalmazási engedéllyel rendelkező 

kell, legyen. 

 

241. Az 5. kötet NYUGATI FŐCSATORNA BEERESZTŐZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Műszaki leírás 11. 

oldalán   az alábbi előírás található: „A betonfelületek lemosása után a teljes függőleges beton 

felület 20%-át érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó 

betonacélokat passziválni kell.” 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

242. Az 4. kötet NYUGATI FŐCSATORNA BEERESZTŐZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 

1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. Villamos berendezések – 3. tétel Kábelárok pontos műszaki tartalmát, 

paramétereit, méreteit szíveskedjenek megadni. 

 

Válasz: 

Kábelárok alatt a költségvetési kiírásban megadott hosszban a szükséges 

keresztmetszetben kiemelt munkaárok földmunkája (kiemelés és tömörített visszatöltés) 

értendő. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott 

anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása 

a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis 

az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 
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243. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 17. oldalán található 

5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet lap alján az alábbi mondat 

olvasható: 

- A pillérek vasbeton tetejét utólagos vízszigeteléssel kell ellátni, a szigetelés tetején 5 

cm védőbeton készül. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

244. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 18. oldalán található 

az 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került: 

- Az összes pilléren lévő acél lefedés és a műtárgy környékén lévő lefedések cseréje 

szükséges tüzihorganyzott vízzáró kivitelűre. 

A fentiekben meghatározott műszaki tartalom nem egyezik a 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű 

rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.1. Műtárgyszerkezetek - 1.1.1. Duzzasztómű 

vasbeton műtárgy 7. tétel Acélszerkezetű akna lefedések, korlátok, lakatosipari szerkezetek 

korrózióvédelmének felújítása tétellel. 

Kérjük az ellentmondás feloldását! 

Válasz: 

Az aknafedelek tüzihorganyzottra cseréje és a többi szerkezet korrózióvédelme a feladat. 

A hajózsilipnél is így kell végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás 

szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az 

Ajánlattevőnek! 

 

245. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 18. oldalán található 

az 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került: 

- A munkahézagokat vagy dilatációs hézagokat ki kell marni majd Adeka vagy Sika 

dilatációs rendszerrel kell tömíteni a keletkezett hézagokat. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

246. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 30. oldalán található 

az 5 5.1.3.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került: 

• az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javí-tása 

• a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 
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A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

247. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 

1.3. Elzáró- és mozgatóberendezések - 1.3.4. Ideiglenes elzárások fejezet 5. sorában lévő tétel 

megnevezést az elvégzendő feladatokkal kiegészíteni szíveskedjenek, valamint megadni, hogy 

az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 31. oldalán lévő alábbi 

feladatokat melyik tételben kell szerepeltetni: 

• az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javítása 

• a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje 

• A korrózióvédelmi bevonatának teljes felújítása revétlenítés, 3rtg. Műanyag alapú 

bevonat rendszerrel 

 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

248. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 92. oldalán található 

az 7.1. MUNKATERÜLET BIZTOSÍTÁSA TOVÁBBI VIZSGÁLATOKHOZ fejezet, melyben rögzítésre került: 

• Az 1. sz. vízbeeresztő zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes 

elzárásokkal 

• A 6. sz. vízbeeresztő zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes 

elzárásokkal 

• A 2. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes 

elzárásokkal 

• A 3. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes 

elzárásokkal 

• A 4. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes 

elzárásokkal 

• A 5. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes 

elzárásokkal 

Kérjük megadni, hogy a fenti munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

Külön víztelenítést a vizsgálatok elvégzéséhez nem kell költségelni, mert a vizsgálatok a 

kivitelezés keretében végrehajtott víztelenítés során lesznek végrehajtva.   

 

249. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 17. oldalán található 

az 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került: 

• A nyílások betonfelületeinek lemosása után a teljes függőleges beton felület 5%-át 

érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat 

passziválni kell 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 
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feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

250. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 1 5.1.3. ELZÁRÓ - ÉS 

MOZGATÓ - BERENDEZÉSEK, EGYÉB GÉSZETI BERENDEZÉSEK/ 5.1.3.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT 

REKONSTRUKCIÓJA– fejezet az alábbiakat tartalmazza: 

• Halzsilip elzárásai 

• Egyéb vizsgáltok a pillérek közötti víztelenített területen 

• a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata javítása 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A költségvetési kiírás feladatleírása az irányadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. 

 

251. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 1 5.1.3. ELZÁRÓ- ÉS 

MOZGATÓ-BERENDEZÉSEK, EGYÉB GÉSZETI BERENDEZÉSEK/ 5.1.3.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT 

REKONSTRUKCIÓJA– fejezet az alábbiakat tartalmazza: 

Duzzasztómű és hajózsilip felvizi betétgerendás elzárás (2 készlet) a vízlépcső 2 db 40-

tonnás darujával mozgatva; 

Az elzárótáblákon elvégezendő vizsgálatok, javítások: 

• az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javítása 

• a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje 

Egyéb vizsgáltok a pillérek közötti víztelenített területen 

• a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata javítása 

Duzzasztómű alvíz oldali támasztó „Schön-bakos ideiglenes elzárás (1 készlet), esetenként 

autódarus mozgatással. 

Az elzárótáblákon elvégezendő vizsgálatok, javítások: 

• az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javítása 

• a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje 

Egyéb vizsgáltok a pillérek közötti víztelenített területen 

• a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata javítása 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz tételes költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

252. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. 

Villamos berendezések - fejezet pontos műszaki tartalmát és a mennyiségek pontos részletezését 

szíveskedjenek megadni! 

Válasz: 

A részlettervek készítése során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható 

az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. A szerződés egyösszegű átalányáras, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz tételes költségvetést. A 

műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő 

költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához 

nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 
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253. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI 

LÉTESÍTMÉNYEK 2.2. Vezérlőépület fejezet pontos műszaki tartalmát és az elhelyezendő eszközök 

típusát, mennyiségét szíveskedjenek megadni! 

Kérjük továbbá a költségvetési tételek részletes megbontását! 

Válasz: 

A kivitelezési munka megkezdése előtt a Dunakiliti vezénylőépületben lévő bemutató 

teremről részletes állapotfelvételt kell készíteni. Ezek alapján kell elkészíteni a felújítási 

tervet, melyet a végrehajtás előtt jóvá kell hagyatni a megrendelővel és mérnökkel. 

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést! Iránymutatás: 

A projektor, és a számítógép igények: 

1 db Min. Full HD felbontású projektor 

1 db Motoros vetítő vászon 

1 db 5.1 hangrendszer 

1db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, . 

 

254. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI 

LÉTESÍTMÉNYEK - 2.4. Villamos energiaellátás létesítményei - 2.4.2. Villamos szerelési munkák 

fejezet 6., 7., 9., 10. számú tételének pontos műszaki tartalmát és a költségvetési sorok 

megbontását szíveskedjenek megadni! 

Válasz: 

A részlettervek készítése során részletes felmérés szükséges, mely alapján kell határozni az 

elvégzendő munkák részletes műszaki tartalmát. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést! 

 

255. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI 

LÉTESÍTMÉNYEK - 2.4. Villamos energiaellátás létesítményei - 2.4.1. Transzformátor épület építési 

munkái fejezet 6. tételében lévő műszaki tartalom nem egyezik az 5. kötetben meghatározott 

műszaki tartalommal (korrózióálló javító festés – tűzihorganyzott). 

Kérjük az ellentmondás feloldását! 

Válasz: 

A műszaki leírás 5.2.4.3 fejezetében leírtak az irányadók. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz tételes 

költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. 

kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár 

bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

256. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI 

LÉTESÍTMÉNYEK - 2.5 Informatikai rendszer - fejezet és az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírás 

5.2.5.  INFORMATIKAI RENDSZER fejezet műszaki tartalma nem egyezik. Kérjük a költségvetés 

felülvizsgálatát, a részletes műszaki tartalommal való kiegészítését! 

 

Válasz: 

A részlettervek elkészítetése vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, 

FIDIC sárga könyv. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Iránymutatás: 

Optikai kábel fektetése az irányító központ (vezérlő épület) és a műtárgy között, a 

műtárgyon belül kb. 1km hosszon 

Vezérlő épület, belső hálózat felújítása, újrahúzása Cat6 strukturált hálózattal. kb. 75 

végpont, kb.+ aktív hálózati eszközök (switchek, stb) 

4db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, stb  

Telefon rendszerkészülékek 3db. 
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2 pár SHDSL router + kiépítés, szerelő szekrények,. 

A Dunakilitii és a-Rajkai gátőrházak között meglévő kábelre routerek, modemek 

beépítése, 

Az alközponti szoftver bővítése nem szükséges. 

Ennek megfelelően a szoftver távmérő rendszerbe integrálása sem szükséges. 

A távmérő rendszerbe a távmérés eszközeit (távadók, adatgyűjtő, modem, stb.) kell 

integrálni. 

 

A vízrajzi távmérés tárgyában megadandó követelmények: 

 

A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna létesítményeihez kapcsolódó meglévő és 

fejlesztendő vízrajzi elemek az alábbiak: 

Meglévőnek tekintendő elemek: 

1. A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna I.-VI. zsilipek vízrajzi és üzemirányítási 

folyamatirányító szoftvere (ClearSCADA) 

2. A Dunakiliti duzzasztómű üzemirányítási és vízrajzi hardver eszközei a következők szerint: 

alközponti adatgyűjtő; URH rádió; GPRS modem 

A fejlesztendő elemek: 

1. Mosoni-Duna, Rajka, I. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

2. Szivárgócsatorna, Rajka, II. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

3. Szivárgócsatorna, Rajka, III. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 
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- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

4. Szivárgócsatorna, Rajka, IV. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

5. Szivárgócsatorna, Rajka, V. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

6. Szivárgócsatorna, Rajka, VI. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek 

beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint: 

- vízszint - és vízhőmérséklet távadók jelkábellel (4 db) 

- táblaállás-mérők (2 db) 

- adatgyűjtő és bővítőkártya 

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz 

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő 

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat) 

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb. 

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő 

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő 

rendszerbe 

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése 

 

Álló lapvízmércék egyszerűsített kivitelű fekvő lapvízmércévé történő átépítése: 

(II.-III.-IV.-V.-VI. számú zsilipeknél, összesen 9 db vízmérce) Egyösszegű átalányáras a 

szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést! 

 

257. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.2.6. HULLÁMTÉRI 

VÍZPÓTLÓ MŰTÁRGY / 5.2.6.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezetben a bevonat 

rendszer anyagaként konkrét típus került megjelölésre (KATEPOX). 

Kérjük megerősíteni, hogy az anyag kiváltható a kiírt anyaggal műszakilag egyenértékű 

anyaggal! 
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Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

258. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.2.8. FENÉKGÁT, 

TÖLTŐBUKÓK, MEDERKOTRÁS / 5.2.8.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezetben 

előírtak szerint az esetlegesen elmozdult gabion ládákat helyre kell állítani. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

259. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás: 

5.3.VÍZBEERESZTŐ ZSILIPEK MŰTÁRGYAI / 5.3.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA 

valamint 

5.3.2.  „6”-OS. JELŰ VÍZBEERESZTŐ ZSILIP / 5.3.2.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA 

fejezetekben előírtak szerint „…a betonfelületek lemosása után a teljes függőleges beton felület 

3%-át érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat 

passziválni kell.”  

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni, valamint kérjük 

felülvizsgálni a Szivárgócsatorna műtárgyai vonatkozásában is, mivel az 5. kötet ez esetben is 

tartalmazza a fenti előírást. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

260. A 4. kötet Előkészítő munkákra vonatkozó Költségvetési kiírása a Deák Ferenc zsilip 

rekonstrukciójára vonatkozóan a Vízjogi létesítési engedélyezési terv (Szükség szerint) tétel 

sorában az érték cellában „0”értéket tartalmaz. 

Jól értelmezzük-e, hogy a nevezett tételt nem kell beárazni, vagy az ott szereplő „0” érték csak 

adminisztrációs hiba? 

Válasz: 

Nincs vízjogi engedélyeztetési feladat. Így a tétel teljesen korrekt. (ld. még a 12. kérdés 

válaszát!) 

 

261. A 3. kötet Megrendelő követelményei 4.2.2.5 A Góri tározó zsilipje rekonstrukciója fejezet 

tartalmazza, hogy a Góri tározó nagyműtárgy nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel a 

tározó környezetében lévő ingatlanok rendezetlen helyzete miatt, továbbá árvízvédelmi terve 

sincs a műtárgynak. 

Kérjük T. Ajánlatkérő felvilágosítását, hogy a műtárgy jelenleg sem rendelkezik-e a fenti 

engedéllyel, dokumentummal, illetve hogy az engedély beszerzése, és/vagy a terv elkészítése 

Ajánlattevő feladatát képezi-e. 

Válasz: 
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Tájékoztatjuk, hogy a műtárgy továbbra sem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. Az 

engedély beszerzése, és/vagy az engedélyezési terv elkészítése nem képzi az Ajánlattevő 

feladatát. 

 

262. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS: 

5.3.A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.1.VASBETON MŰTÁRGY  fejezetben 

előírtak szerint „…A betonfelületek lemosása után a teljes függőleges beton felület 20%-át érintő 

táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat passziválni kell.” 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

263. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS: 

5.3.A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.1.VASBETON MŰTÁRGY fejezet szerint 

acélszerkezetű akna lefedéseket cseréje szükséges tüzihorganyzott kivitelűre. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

264. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS: 

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.1. VASBETON MŰTÁRGY fejezet szerint az 

alvízi kitorkollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő szervízút keresztezésében a szalagkorlát 

cseréjét is el kell végezni. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

265. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS: 

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/5.3.2. MEDERBURKOLATOK, PARTVÉDŐMŰVEK 

fejezet szerint „a felvízi oldalon, tározótérben a Répce medre az Ablánc patakig kb.1 km-es 

szakaszon mederkotrás szükséges az 50 m3/s vízszállító képesség helyreállítása végett”.  

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

Az alvízi és a felvízi meder feliszapolódásának a megszüntetése, és a mederszelvény 50 

m3/s-os vízszállító képességre történő kiépítése nem elvégzendő a projekt keretében. 

Ezért a költségvetési kiírás nem tartalmazza ezt a munkarészt.  

 

266. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS: 

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.3. ELZÁRÓ BERENDEZÉSEK fejezet szerint a 

felújítás lépései közé tartozik a hidraulikus tápegység üzembehelyezése helyszíni átadással, a 
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hidraulikus rendszer próbaüzem lebonyolítása, szabályzás, beállítások elvégzése, a hidraulikus 

mozgató rendszer üzembehelyezése. 

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

267. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS: 

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.4. VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI 

BERENDEZÉSEK fejezet szerint a kezelőkonténer felújítási munkái nem egyeznek a 4. kötet 

Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. Villamos berendezések – 6. sorában meghatározott 

műszaki tartalommal. 

Kérjük az ellentmondás feloldását, valamint a költségvetési tételsor részletes kidolgozását, 

megadását. 

Válasz: 

A műszaki leírásban meghatározott feladatok végrehajtása szükséges. 

A kezelő konténer tetejére nem kell sátortetőt készíteni, a vízszigetelés felújítása szükséges. 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

268. A 4. kötet KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. MŰTÁRGY - 1.5. 

Hajózsilip bal parti járófelület fejezet 1. tételének részletes kiírását szíveskedjenek megadni 

mennyiségekkel együtt. 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek! 

 

269. A 4. kötet NICKI DUZZASZTÓMŰ ÉS LÉTESÍTMÉNYEI REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. 

DUZZASZTÓMŰ - 1.2. Elzáró- és mozgatóberendezések - 1.2.4. Duzzasztónyílások ideiglenes 

elzárása fejezet 4. tétel mennyiségi kiírásánál a mennyiség értékénél „0” érték szerepel. 

Kérjük megerősíteni, hogy a mennyiségi érték helyes, azaz a tételt nem kell költségelni! 

Válasz: 

Nem kell új ideiglenes elzáró elemeket készíteni. A 0 érték tehát helyes. 

 

270. Kérjük, szíveskedjenek megadni a 4. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA 

Költségvetési kiírás 1. MŰTÁRGY - 1.5. Hajózsilip bal parti járófelület, 1. MŰTÁRGY - 1.6. Hajózsilip 

jobb parti járófelület és a 1. MŰTÁRGY - 1.7. Alsó fő járószintje fejezetek 1. számú tételeinél a 

mennyiségi kiírások részletezését, konkrét mennyiségek kiírását! 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 



62 
 

271. Kérjük, szíveskedjenek megadni az 5. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Műszaki 

leírás 5.1.1. A hajózsilip műtárgya / 5.1.1.3.5. Tápcsatornák lezárása fejezet műszaki tartalmának 

költségeit melyik tételben kell szerepeltetni! 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó 

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az 

egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

272. Kérjük, szíveskedjenek megadni a 4. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA 

Költségvetési kiírás 3. MOZGATÓBERENDEZÉSEK - 3.3. Csővezeték hálózat felújítása fejezet 1-4. 

tételeinél a pontos mennyiségek részletezését! 

Válasz: 

A válasz a 61. kérdés válaszával megegyezik. 

 

273. A 4. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 3. 

MOZGATÓBERENDEZÉSEK - 3.4. Tápegység felújítása (2 db) fejezetnél kérjük a műszaki tartalom 

felülvizsgálatát az 5. kötet Műszaki leírás 5.1.3.3.3 Tápegység felújítása fejezet alapján, továbbá a 

1-3. költségvetési tételeknél a mennyiségek részletes megadását! 

Válasz: 

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM 

tartalmaz TÉTELES költségvetést. A vonatkozó részlettervek elkészítése a vállalkozó 

feladata! A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. 

kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár 

bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! 

 

274. A 4. kötet NICKI DUZZASZTÓMŰ ÉS LÉTESÍTMÉNYEI REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. 

DUZZASZTÓMŰ - 1.1. Épített szerkezetek - 1.1.2. Pfletschinger-pad fejezetnél kérjük megerősíteni, 

hogy a 6. tételben lévő homokos kavics feltöltést az alvízi zátony részleges elkotrásából kell 

készíteni! 

Válasz:  

A homokos kavics feltöltést az alvízi zátony részleges elkotrásából lehet készíteni. Nem 

megfelelő mennyiség/ minőség esetén Vállalkozó feladata az anyag biztosítása. 

 

A műtárgyakra vonatkozó kérdések: 

 

275. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírása 

6.1.3.4.2 Vasbeton közműcsatorna építése és a közművek áthelyezése fejezetben foglaltak 

szerint 3 db közmű áthelyezését kell elvégezni. Az ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz 

közmű kezelőiről információkat.  

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a közművek kezelőire vonatkozóan részletes információkat, 

elérhetőségeket megadni szíveskedjen! 

Válasz: 

A Vállalkozó saját munkájához szükséges összes részletterv, egyeztetés, engedélyeztetés 

és egyéb tervezés végrehajtása a vállalkozó feladata. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést. 

 

276. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírása 

7.2 Tápvízbevezetés a kivitelezés alatt fejezetben foglaltak szerint a 2 db jászolgátas 

mederelzárás között acélcsőből kialakított ideiglenes megkerülő csatornát kell építeni. 

Az acélcső helyett alkalmazható-e PVC anyagú cső is megkerülő csatorna kialakításához? 
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Válasz: 

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata 

a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az 

Ajánlattevőnek! 

 

277. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során a 4. kötet Költségvetési kiírás 2.1 Acél 

tokszerkezet beépítése fejezet alábbi tételeinek mennyiségeit kérjük felülvizsgálni: 

5. tétel K-00 Bontott felület megtisztítása az apró törmeléktől és portalanítása légfúvással.     

Mennyiség: 330 m2 

22. tétel: K-33-01-002 Téglaburkolat készítése: Téglaburkolat falazása kisméretű tömör klinker 

anyagú (azaz szabvány szerinti alacsony vízfelvevő képességű, nagyszilárdságú, fagyálló), "kézi 

vetésű" felületképzésű, a meglévő falazat tégláihoz hasonló sárgás színű burkolótéglából,  

egésztégla, azaz 25 cm vastagságban, minden sor kötősor, gyári szárazkeverékből előállított 

speciális klinkerhabarccsal falazva, 1 cm vastag teljesen kitöltött álló és fekvő hézagokkal, teli 

felületi fúgaképzéssel.      

Mennyiség: 34 m3 

24. tétel: K-00 Téglaburkolat készítése: A téglaburkolat és a vasbeton falfelület közti hézag 

betonkitöltése a falazás közben folyamatosan, 3 soronkénti beépítéssel.        

Mennyiség: 9,5 m3 

Számításaink szerint az 5. tételben megadott 330 m2 felületalapján számolva a 22. tétel 

mennyisége helyesen 68 m3, míg a 24. tétel mennyisége 23,1 m3. Kérjük az ellentmondás 

feloldását, a helyes mennyiségek megadását! 

Válasz: 

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata 

a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az 

Ajánlattevőnek! 

 

278. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során a 4. kötet Költségvetési kiírás 2.2 

REPEDÉSINJEKTÁLÁS, FELÜLETJAVÍTÁS fejezet alábbi tételeinek mennyiségeinél a felületekre, 

illetve a 7. tételben megadott mennyiségre vetítve ellentmondást tapasztalunk. 

7. tétel: K-00 Téglafalazat felületjavítása.  A falfelület károsodott felületi rétegének visszabontása 

minimum 32 cm vastagságban, de a károsodás vagy a javított réteg mélységéig. Törmelék 

kihordása, járműre vagy konténerbe rakása és elszállítása lerakóhelyre. 

Mennyiség: 950 m3 

11. tétel: K-33-01-002 Téglafalazat felületjavítása. Tégla eléfalazás készítése az eredeti homlokzati 

síkban, kisméretű tömör klinker anyagú (azaz szabvány szerinti alacsony vízfelvevő képességű, 

nagyszilárdságú, fagyálló), "kézi vetésű" felületképzésű, a meglévő falazat tégláihoz hasonló 

sárgás színű burkolótéglából, egésztégla, azaz 25 cm vastagságban, minden sor kötősor, gyári 

szárazkeverékből előállított speciális klinkerhabarccsal falazva, 1 cm vastag teljesen kitöltött álló 

és fekvő hézagokkal, teli felületi fúgaképzéssel. 

Mennyiség: 693 m3 

13. tétel: K-00 Téglafalazat felületjavítása. Az eléfalazás és a bontott falfelület közti hézag 

betonkitöltése a falazás közben folyamatosan, 3 soronkénti beépítéssel.    

Mennyiség: 256 m3     
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Az elbontott 950 m3 alapján számítva a 11. tétel mennyisége 742 m3, míg a 13. tétel mennyisége 

208 m3 kell, legyen. Kérjük az ellentmondás feloldását, a helyes mennyiségek megadását! 

Válasz: 

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata 

a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás  

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az 

Ajánlattevőnek! 

 

279. A Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós munkáinál az Üzemi híd felújítási munkái során 

szükséges a hídon a forgalom lezárása. 

Kérjük megerősíteni, hogy az üzemi híd lezárása a munkálatok idejére lehetséges! 

Válasz: 

Az üzemi híd lezárása a munkálatok során az előzetes egyeztetést követően, részlegesen 

és időszakosan lehetséges. 

 

280. A Kvassay zsilip rekonstrukciójához kapcsolódóan a 4. kötet 1.3 A hajózsilip dilatációs és 

fenékhézagainak tömítése fejezet 1. tételében konkrétan előírásra kerültek anyag típusok. 

Kérjük megerősíteni, hogy a megadott anyagrendszer kiváltható-e vele legalább műszakilag 

egyenértékű anyagrendszerrel! 

Válasz: 

Igen, a megadott anyagrendszer kiváltható vele legalább műszakilag egyenértékű, 

felhasználási engedéllyel rendelkező anyagrendszerrel. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. 

 

281. A Kvassay zsilip rekonstrukciójához kapcsolódóan a 4. kötet 1.1 A Műtárgy 

betonszerkezete fejezet 1. tételében előírásra került a mikroszilika gél beinjektálása. 

Tudomásunk szerint ez az anyag erre a célra nem alkalmas. 

Kérjük megerősíteni, hogy alkalmazható-e más anyag a rekonstrukció során, illetve kérjük, 

szíveskedjenek más, a célnak megfelelő anyagot előírni. 

Válasz: 

Igen, a megadott anyag kiváltható vele legalább műszakilag egyenértékű, felhasználási 

engedéllyel rendelkező anyaggal. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga 

könyv szerinti. Tehát az anyag kiválasztása a Vállalkozó feladata és felelőssége. 

 

282. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciójához kapcsolódóan a 4. kötet 2.7. MUNKAGÖDÖR, 

VÍZTELENÍTÉS fejezet 18. és 19. tételek esetében kérjük a pontos műszaki tartalom megadását, 

illetve a mennyiségeket felülvizsgálatát. 

A jászolgátba beépítésre kerülő földkitöltés mennyisége 830 m3, amely a szállítás esetén - a 

lazulás figyelembevételével számítva - 1080 m3 mennyiséget jelent. Ennek a kétszeri szállítása 

(oda és vissza) 2160 m3. A fenti két mennyiség nincs összhangban a 18. tétel 1020 m3 és a 19. 

tételben megadott 1850 m3 mennyiségekkel. 

Kérjük a mennyiségek és a műszaki tartalom megadását! 

Válasz: 

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata 

a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 
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tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az 

Ajánlattevőnek! 

 

283. A Dunakiliti műtárgy feladatai között szerepel 3 db töltő-bukó műtárgy, 2 db vízbeeresztő 

zsilip és 4 db vízszintszabályzó zsilip rekonstrukciója is. A bejárás során a nevezett műtárgyak közül 

mindössze 1 megtekintésére volt alkalom, ezért kérjük műtárgyanként megadni, hogy a 

műtárgyak megközelítésére milyen útvonalon (burkolt út, föld út, esetleg csak a Duna folyón) 

van lehetőség, hogy a munkarészek költségeit ennek megfelelően tudjuk kalkulálni. 

Kérjük megadni tovább, hogy ahol úton való megközelítés lehetséges, ott kell-e valamilyen díjjal 

(út használat, szolgalmi jog stb.) számolni, valamint a használati díj(aka)t is. 

Válasz: 

A Vállalkozó saját munkájához szükséges összes részletterv, egyeztetés, engedélyeztetés 

és egyéb tervezés végrehajtása a vállalkozó feladata. A szerződés egyösszegű 

átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES 

költségvetést. 

 

Kvassay zsilip rekonstrukció 

 

284. Az eredetileg kiadott Ajánlatkérői dokumentáció pdf formátumban megjelent, illetve a 

2016. november 11–én kiadott módosított dokumentáció szerkeszthető változtú „Ajánlati ár 

bontása” című költségvetési főösszesítője - amit az ajánlat részeként Ajánlatadóknak ki kell 

tölteniük - nem tartalmazza a Kvassay zsilip esetében - tételes költségvetés a hivatkozott 

fejezetben részletezett tételek (4 db tétel) összegét - 5. sz. „Munkaterület kialakítás” című fejezet 

megnevezését. Ennek következtében az elvégzendő munkát nem lehet a főösszesítőben 

szerepeltetni, ezért kérjük Kiírót, hogy a költségvetési főösszesítőt egészítse ki a kérdesben 

hivatkozott fejezettel. 

Válasz: 

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata 

a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv 

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti 

feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás 

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az 

Ajánlattevőnek! 

 

Kelt: Budapest, 2017. január 2.  
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