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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 4. 
 

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

1. Az Ajánlati Dokumentáció a következő előírásokat tartalmazza: 
 
„ 5.15. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a jelen dokumentációban 

meghatározottak szerint elkészített szakmai ajánlatát.  
 A szakmai ajánlatnak az alábbi főbb tartalmi elemekből kell állnia: 
   -  vállalkozói javaslat; 
   - egyösszegű ajánlati ár bontása; 

- a 2. értékelési részszempont keretében tett megajánlások 
alátámasztására szolgáló nyilatkozatokat, igazolásokat (önéletrajzok, 
stb.) 

25.  SZAKMAI AJÁNLAT 

Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbiakban részletezett előírásoknak megfelelően a 
jelen beruházásra vonatkozóan szakmai ajánlatot kell összeállítania, és azt cégszerűen aláírva 
az ajánlatához csatolnia. 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az ajánlati dokumentáció valamennyi 
utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az 
ajánlattevő nem adja meg a dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott 
ajánlat nem felel meg a felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek, az minden 
vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.  
Az ajánlat részeként benyújtandó szakmai ajánlattal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a 
szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie az ajánlati felhívásban, 
valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. 
A szakmai ajánlatnak az alábbi főbb tartalmi elemekből kell állnia: 

- vállalkozói javaslat; 
- egyösszegű ajánlati ár bontása; 
- a minőségi kritériumokra vonatkozó értékelési szempontok keretében tett 

megajánlások alátámasztására szolgáló nyilatkozatokat, igazolásokat (önéletrajzok, 
stb.) 
 

A Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjának 6. bekezdésében említett indikatív pénzügyi 
ütemtervet nem kell a szakmai ajánlat részeként benyújtani. Az indikatív pénzügyi ütemtervet 
a nyertes ajánlattevőnek kell benyújtania a szerződés megkötését követően.  
A szakmai ajánlatnak ki kell terjednie továbbá a minőségi kritériumokra vonatkozó értékelési 
szempontok keretében bemutatásra kerülő ajánlati elemekre.   
Vállalkozói javaslat: 
Vállalkozói javaslatát az ajánlattevőnek a megrendelői követelmények (dokumentáció III. 
kötet) figyelembevételével kell megtennie. 
Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a 
megrendelői követelményekre figyelemmel - eltérhet.  
Az indikatív tervdokumentáció (dokumentáció V. kötet) hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő 
nem vállal.  
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Az ajánlattevőnek kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói 
javaslatukat mind az indikatív terv választása, mind attól eltérő ajánlat kidolgozása 
esetén. 
Egyösszegű ajánlati ár bontása: 
Az ajánlat elválaszthatatlan és kötelező része az ajánlati dokumentáció IV. kötetében 
található árbontás elkészítése.  

 

Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet Megrendelői Követelményei a következő előírásokat 
tartalmazza:  

„3.9.1. Vállalkozó által elvégzendő tervezési munka, elkészítendő tervek és dokumentációk 

A Vállalkozó általánosságban köteles az ajánlati dokumentációnak megfelelően minden olyan 
tervezési munka és ezzel összefüggő feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerződés 
teljesítéséhez szükséges..  
Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése – relevanciától függően 
- kiemelt követelmény: 
Bontási terv, vagy bejelentési dokumentáció 
Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás 
Műtárgyak egységenkénti leürítése, iszapmentesítése és műszeres felülvizsgálat a vízzel 
takart részeken, rekonstrukciós tervek javítása 
Munkakezdési engedélyhez szükséges dokumentációk elkészítése 
Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk  

 Megvalósulási dokumentáció 

 Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja 

 Végleges kezelési és karbantartási utasítás 

  Meglévő üzemeltetési engedélyek módosításához a dokumentációk elkészítése és 
beadása“ 

 
Kérdésünk: Ajánlati Dokumentáció fentebb idézett kitétele – és egyéb a Vállalkozó által végzendő 
tervezési és kivitelezési feladatokat meghatározó releváns részei - egyértelműen rögzítik, hogy a 
rekonstrukció körébe vont műtárgyak esetében a műtárgyak leürítése (vízmentesítése) után 
készíthetők el a rekonstrukciós tervek (amelyek pontosan meghatározzák a rekonstrukció körében 
elvégzendő feladatokat.) Értelemszerűen ezen tervezési feladatok az ajánlatadás illetve a 
szerződéskötés után történhetnek meg.  
 
Ennek megfelelően Ajánlattevők nem lehetnek jelenleg olyan információ birtokában amely reálisan 
megalapozhatná, hogy az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól eltérjenek (és az esetleges 
eltérés esetén sem lenne megállapítható, hogy az teljes mértékben megfeleltethető- e Ajánlatkérő 3. 
kötetben rögzített Megrendelői követelményeinek, hiszen a műtárgyak jelenleg is „vízben állnak”, így 
ezen részek esetében nem határozható meg azok pontos állapota és a szükséges beavatkozások 
pontos mibenléte). 
 
Ebből következőleg Ajánlattevők Vállalkozói javaslatot (legalább is megfelelőt) gyakorlatilag az ajánlati 
szakaszban nem tudnak készíteni és benyújtani.  
 
Továbbá ellentmondásos a dokumentáció fentebb idézett része annak tekintetében, hogy ajánlattevő 
az indikatív terv választása esetén pontosan milyen tartalmú „vállalkozói javaslatot” nyújtson be. 
 
Kérjük a rögzített ellentmondás(ok) feloldását, és a dokumentáció fentebb idézet részeinek javítását, 
azaz a nem megfelelő előírások törlését.  
 
Válasz:  
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Az indikatív terv választása esetén – vállalkozói javaslat gyanánt – elegendő egyszerű nyilatkozatot 
benyújtani arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó az indikatív tervben foglaltakat kívánja megvalósítani. 
Ebben az esetben nem szükséges a vállalkozói javaslat keretében további nyilatkozatok megtétele, 
illetve további dokumentumok csatolása.   
Az indikatív tervtől eltérő vállalkozói javaslatot az ajánlatadás időpontjában rendelkezésre álló 
információk alapján készítheti el az ajánlattevő, és olyan részletezettséggel, tartalommal kell 
megtennie, amelyből megállapítható, hogy az indikatív tervtől eltérő műszaki megoldás megfelel a 
megrendelői követelményekben (III. kötet) foglalt előírásoknak. Amennyiben az ajánlattevő úgy 
gondolja, hogy a közbeszerzési dokumentumok alapján nem áll rendelkezésére elegendő információ 
ahhoz, hogy az indikatív tervtől eltérő vállalkozói javaslatot dolgozzon ki, az indikatív terv választásával 
tehet ajánlatot, és a műtárgyak leürítését (vízmentesítését) és a rekonstrukciós tervek elkészítését 
követően a szerződés Különös Feltételek 1.9 alcikkelye alapján járhat el.  
A közbeszerzési dokumentumok (I. kötet) pontosításra kerülnek a fentieknek megfelelően.  
 

2. Az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott, 2. sz. mellékletként csatolt Felolvasólapon a 2. sz. 
értékelési szempontnál a következő szerepel: „…. szakember - alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli - vasbeton műtárgyépítési szakterületen szerzett szakmai 
tapasztalata (hónap)”. A Dokumentáció 34-36. oldalán viszont az alábbiakat írják elő: „A 
megajánlást egész számmal hónapban kell megadni, és a Felolvasólapon azt kell feltüntetni, 
hogy a szakember mindösszesen hány hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik vasbeton 
műtárgyépítési szakterületen. (Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott 36 
hónapot és az azon felüli hónapok számát összeadva, azok összegét kell a Felolvasólapon 
feltüntetni.)” 
Kérjük, legyenek szívesek tisztázni a fenti ellentmondást, és módosítani a Dokumentáció 
vonatkozó rész(ei)t! 

 

Válasz:  
Nem áll fenn ellentmondás, mivel igaz, hogy a Felolvasólapon azt kell feltüntetni, hogy a szakember 
mindösszesen hány hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik vasbeton műtárgyépítési szakterületen, de 
mivel - az összes szakmai gyakorlati időből - 36 hónap az alkalmassági minimumkövetelmény, így 
ténylegesen az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai gyakorlat időtartama lesz az, ami a 
különbséget fogja jelenteni az egyes ajánlatok között. Kérjük, a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt iránymutatásnak megfelelően szíveskedjenek megtenni ajánlatukat, azaz a Felolvasólapon azt 
szíveskedjenek feltüntetni, hogy a szakember mindösszesen hány hónap szakmai gyakorlattal 
rendelkezik vasbeton műtárgyépítési szakterületen. 
 

3. Kérjük megadni, hogy az Ajánlati Dokumentáció 12. oldalának 5.10. pontjában előírt 
nyilatkozat a számlavezető pénzintézetek tekintetében mikor kell benyújtani. Az ajánlat 
részeként vagy az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására? 

 

Válasz:  
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására. 
 

4. Az Ajánlati Dokumentáció 31. oldalának 2. pontjában a következőket írják elő: „Ajánlattevőnek 
a jelen értékelési szemponthoz a közbeszerzési dokumentumokban mintaként kiadott 
táblázatnak megfelelően cégszerűen aláírt külön jegyzéket (táblázatot) kell készítenie azon 
szakemberekről, akiket a jelen részszempont szerinti értékelés során figyelembe kíván vetetni 
Ajánlatkérővel. E jegyzékben fel kell tüntetni a szakemberek neve mellett az értékelési 
részszempont alapján adott esetben releváns adatokat.”  
Tekintettel arra, hogy a 3. sz. mellékletként kiadott minta táblázat csupán a mérnök kamarai 
azonosító számát tartalmazza, kérjük megadni, hogy szükséges-e a táblázatot kiegészíteni az 
értékelési szempontként előírt szakmai gyakorlat idejével? 

 
Válasz:  
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A 3. sz. mellékletként kiadott minta táblázat kiegészítésre kerül a szakmai tapasztalatra vonatkozó 
oszloppal. Kérjük, a Felolvasólapon feltüntetésre kerülő vállalással egyezően szíveskedjenek kitölteni.  
 
Kelt: Budapest, 2017. január 26.  
 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
dr. Benkó Ádám 

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 


