Álláspontunk szerint az ajánlati felhívás részben jogszabálysértő, mert a jogszabály által
szerepeltethető feltételeken túlterjeszkedik, ezért kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy módosítsa az
ajánlati felhívást, ekként hozza összhangba a Kbt-ben rögzített előírásokkal.
A Kbt. 55. § (1) A közbeszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot,
amely megfelel az ajánlatkérő által támasztott
a) szakmai tapasztalatra és képzettségre,
b) műszaki és technikai feltételekre,
c) minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványokra,
d) gazdasági és pénzügyi helyzetre
vonatkozó minimális követelményeknek (alkalmassági követelmények) és nem áll kizáró ok
[56-57. §] hatálya alatt.
….
(3) Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés
tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb
a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.
A T. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3.) M.2. pontjában az alábbiakat szerepelteti:
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi
üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközökkel, berendezésekkel, illetve műszaki
felszereltséggel:
— minimum 5 db vízi szállításra alkalmas eszköz, amelyek egyenként legalább 1500 t
hordképességgel rendelkeznek és ebből minimum 2 db egyenként legalább 700 m² zárt
fedélzettel rendelkezik;
— a vízi szállításra alkalmas eszközmozgatásához rendelkezzen min 1 db legalább 1200 LE
teljesítményű tolóhajóval és ennek működtetéséhez szükséges érvényes hajózási engedéllyel;
— minimum 1100 kN/500 bar kapacitású 2+1 (üzemi és tartalék) rúdfeszítő sajtó
berendezéssel, és hozzá tartozó min. 500 bar kapacitású szivattyúval
— minimum 1 db, Larssen acél szádlemez verésére alkalmas verőberendezéssel;
— minimum 1 db legalább 3 m terítési szélességű finiserrel.
— 1 db vágányszabályozó géplánc (aláverőgépPlasser 08 sorozat, vagy azzal egyenértékű és
ágyazatrendező gép)
1 db kitérőaláverő gép (Plasser 08 sorozat, vagy azzal egyenértékű)
2 db univerzális közúti-vasúti földmunkagép,
Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció összevetésével, az előírt feltételekkel
kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tesszük:
-

5 db vízi szállításra alkalmas eszköz, amelyek egyenként legalább 1500t
hordképességgel rendelkeznek

Az ajánlati dokumentáció alapján a szerződés teljesítése során
munkarész,

amiben előírás

lenne,

nincs megjelölve olyan

hogy bármilyen anyagot a vízen szállítva kell az

ajánlattevőnek a helyszínre vinni.
Nem kötelező jellegű tehát, de lehetséges a feltöltésbe kerülő homokos kavics (253.000,- m3)
vízi szállítása, de ehhez elégségesnek kell lennie az általánosan használt, speciálisan erre a
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célra kiépített bárka. Az ajánlati dokumentációban nincs releváns adat, amely a vízi eszköz
hordképességének előírását indokolná.
Lehetséges még a vízépítési terméskő vízi szállítása (1500 m3 = 2400 t), de erre is vannak
speciális kőszállító uszályok, e szállítás sem igényli a megjelölt számú, és hordképességű vízi
eszköz meglétét. Ugyancsak felmerülhet még a Larssen lemezek szállítása hajóval, de ez a
mennyiség cca. 3000 t, így a vízi szállítóeszközök számának és hordképességének előírása
alkalmassági feltételként indokolatlan.
Az Ajánlati dokumentációval alátámasztottan, a szerződés teljesítéséhez nincs szükség ilyen
darabszámú és ilyen hordképességű hajókra. Az így előírt alkalmassági feltétel a Kbt. 55.§
(3) bekezdésébe ütköző, mert a szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladja,
aránytalanul túlzó.
-

minimum 2 db egyenként legalább 700 m² zárt fedélzettel rendelkező bárka;

A szerződés teljesítése során, mindazon anyagok vonatkozásában, amelyekre nézve a vízi
szállítás egyáltalán szóba jöhet, nem indokolt a zárt fedélzet, sőt inkább ellenjavallt. (Ilyenek:
homokos kavics, kő, Larssen lemez)
A szerződés teljesítéséhez, az építés során a Larssen lemezek veréséhez szükséges zárt
fedélzetű úszóeszköz igénybe vehető, de ennek inkább úszó munkagépnek kell lennie. Ezt az
úszó eszközt le kell vizsgáztatni a lemezverők, daru hordozására, mert egy sima, fedett bárka
nem rendelkezik ilyen vizsgával, viszont a vizsga megléte nem alkalmassági előírás.
Amennyiben ilyen céllal írta elő az Ajánlatkérő a 2 db egyenként 700 m² zárt fedélzettel
rendelkező bárka meglétét, nem indokolt az eszköz 1500 t hordképessége.

A lemezek

veréséhez általánosan használt berendezések tömege max. 50-60 tonna.
Esetlegesen a szegélygerenda vízoldali zsaluzásához szükséges lehet fedélzettel rendelkező
úszó eszköz, de itt sem indokolt az 1500 tonna teherbírás előírása.
A szerződés teljesítéséhez nincs szükség ilyen hordképességű, zárt fedélzettel rendelkező
bárkákra. Az így előírt alkalmassági feltétel a Kbt. 55.§ (3) bekezdésébe ütköző, mert a
közbeszerzés tárgyával való

összefüggése is kétséges,

de a szerződés teljesítéséhez

szükséges mértéket mindenképpen meghaladja.
-

a vízi szállításra alkalmas eszközmozgatásához rendelkezzen min 1 db legalább 1200
LE teljesítményű tolóhajóval és ennek működtetéséhez szükséges érvényes hajózási
engedéllyel
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A géphajókkal továbbítható tolatmányok méretét és tömegét, a hajózható vizek osztályát a
hajók hivatalos üzemképességi irataiban (hajólevél) a Nemzeti Közlekedési Hatóság
szabályozza. Ha egy tolóhajó alkalmas arra az Nemzeti Közlekedési Hatóság szabályozása
szerint, hogy továbbítson ezen a vízfelületen egy akár 1500 tonna hordképességű bárkát,
akkor nem releváns adat, hogy az milyen teljesítményű.

Az előírás ebben a formában

felülbírálja a hatósági üzemképességi iratot (hajólevelet), és diszkriminatív módon, szigorúbb
feltételt ír elő azáltal, hogy egy bizonyos teljesítmény meglétét követeli meg.
Ugyanakkor az Ajánlati dokumentáció részét képező

tervekben nincs olyan munkarész,

amelynek megvalósítása megkövetelne ilyen extra tolóerőt.
Az így előírt alkalmassági feltétel a Kbt. 55.§ (3) bekezdésébe ütköző, mert a közbeszerzés
tárgyával való összefüggése is kétséges.
-

minimum 1100 kN/500 bar kapacitású 2+1 (üzemi és tartalék) rúdfeszítő sajtó
berendezéssel, és hozzá tartozó min. 500 bar kapacitású szivattyúval

Az Ajánlati dokumentációban rögzítetten a Dywidag horgonyrudak megfeszítése a Műszaki
Előírások: A0 KD-5 IV.VÍZÉPÍTÉS 1. Horgonyzás 4. bekezdése szerint kézzel történik, így
teljességgel indokolatlan a rúdfeszítő meglétének előírása, hiszen más munkafázisnál sem
merül fel a szükségességük.
Az Ajánlati dokumentáció alapján szerződés teljesítéséhez nincs szükség ilyen berendezésre.
Az így előírt alkalmassági feltétel a Kbt. 55.§ (3) bekezdésébe ütköző, mert a szerződés
teljesítéséhez nem szükséges.
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