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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411183-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Székesfehérvár: Csatornaépítés
2011/S 252-411183

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Balatoni út 6.
Címzett: Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes, Horváth László építőmérnök
8000 Székesfehérvár
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 22315370
E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu
Fax:  +36 22313275
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.kdtvizig.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Környezetvédelem
Egyéb: Vízügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése - építési munkái.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Szekszárd - Báta.
NUTS-kód HU233

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411183-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:szekesfehervar@kdtvizig.hu
www.kdtvizig.hu
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Vállalkozási szerződés, Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése - építési munkái.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45247110, 45247000, 45248100, 90523100, 45252124, 71351914

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség:

1. rész-ajánlattételi terület: A Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése keretében a tenderterv szerinti
műszaki paraméterek alapján a kivitelezés teljes körű megvalósítása, a régészeti felügyelet megrendelése 778
óra időtartamban, az ideiglenes terület-igénybevételekkel kapcsolatos egyeztetések elvégzése.
A kivitelezés során a következő munkákat kell megvalósítani:
— Szekszárd-Bátai főcsatorna vízrendezése a -3+459 - 0+000 valamint 0+000 - 34+600 km szelvények
között,
— 38 059 fm mederrendezés, ebből.
3 459 fm hullámtéri szakaszon a Szekszárd-Bátai főcsatorna -3+459 - 0+000 km szelvényei között.
34 600 fm mentett oldalon (Szekszárd-Bátai főcsatorna a 0+000 - 34+600 km szelvényei között), ebből.
11 000 fm-en kisvízi meder kialakítása mederstabilizálással.
23 600 fm-en kisvízi meder kialakítása mederstabilizálás nélkül.
— Bátai zsilip küszöbsüllyesztése az alábbiak szerint.
Bátai zsilip bal oldali nyílásában küszöbsüllyesztés a Szekszárd-Bátai főcsatorna 0+000 km.
Szelvényében, a Duna jobb parti árvízvédelmi töltés 0+31 tkm szelvényében,
— Sárpilisi tűsgát átépítése a Szekszárd-Bátai főcsatorna 20+382 km szelvényében,
— A kivitelezési munkákat megelőzően a munkaterületről a növényzet eltávolítása.
A tendertervben és a dokumentációban foglalt részletezésben.
Főbb mennyiségek (megadott mennyiségektől +10 %-os eltérés elképzelhető):
— Beépített beton mennyisége: 560 m³,
— Kotrási munkák: 101 300 m³,
— Földmunka: 49 500 m³,
— Kőszórás készítés: 6 350 m³,
— Rézsűképzés: 116 300 m²,
— Füvesítés: 118 600 m²,
— Erózióvédelem tartó műanyag gumicellával: 55 000 m²,
— Gépészeti berendezések elkészítése és beépítése.
Bátai zsilip küszöbsüllyesztése: 10,1 t.
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Sárpilisi zsilip korszerűsítése: 2,5 t.
— NA 600-as csőátvezetés, életvédelmi ráccsal, tolózárral: 22,5 fm.
2. rész-ajánlattételi terület: Lőszermentesítés elvégeztetése a Szekszárd-Bátai főcsatorna 38 059 fm-én.
— Szárazföldi műszeres vizsgálat és lőszermentesítés a teljes szakaszon 20-20 m szélességben 3 méteres
mélységig (1 522 360 m²),
— Vízfelszín alatti műszeres vizsgálatok és lőszermentesítés 10 m szélességben a vízfolyás meder alatti 3 m-
es mélységig (380 590 m²),
— A megtalált, fellelt lőszerek megsemmisítésének megrendelése és elvégeztetése.
Becsült érték áfa nélkül: 449 229 748 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Befejezés 20.9.2012

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése - építési munkái
1) Rövid meghatározás

Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése keretében a tenderterv szerinti műszaki paraméterek
alapján a kivitelezés teljes körű megvalósítása. a régészeti felügyelet megrendelése 778 óra időtartamban, az
ideiglenes terület-igénybevételekkel kapcsolatos egyeztetések elvégzése.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45247110, 45247000, 45248100, 45252124, 71351914

3) Mennyiség
A Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése keretében a tenderterv szerinti műszaki paraméterek
alapján a kivitelezés teljes körű megvalósítása, a régészeti felügyelet megrendelése 778 óra időtartamban, az
ideiglenes terület-igénybevételekkel kapcsolatos egyeztetések elvégzése.
A kivitelezés során a következő munkákat kell megvalósítani:
— Szekszárd-Bátai főcsatorna vízrendezése a -3+459 - 0+000 valamint 0+000 - 34+600 km szelvények
között,
— 38059 fm mederrendezés, ebből.
3 459 fm hullámtéri szakaszon a Szekszárd-Bátai főcsatorna -3+459 - 0+000 km szelvényei között.
34 600 fm mentett oldalon (Szekszárd-Bátai főcsatorna a 0+000 - 34+600 km szelvényei között), ebből.
11 000 fm-en kisvízi meder kialakítása mederstabilizálással.
23 600 fm-en kisvízi meder kialakítása mederstabilizálás nélkül.
— Bátai zsilip küszöbsüllyesztése az alábbiak szerint.
Bátai zsilip bal oldali nyílásában küszöbsüllyesztés a Szekszárd-Bátai főcsatorna 0+000 km.
Szelvényében, a Duna jobb parti árvízvédelmi töltés 0+31 tkm szelvényében,
— Sárpilisi tűsgát átépítése a Szekszárd-Bátai főcsatorna 20+382 km szelvényében,
— A kivitelezési munkákat megelőzően a munkaterületről a növényzet eltávolítása.
A tendertervben és a dokumentációban foglalt részletezésben.
Főbb mennyiségek (megadott mennyiségektől +10 %-os eltérés elképzelhető):
— Beépített beton mennyisége: 560 m³,
— Kotrási munkák: 109 900 m³,



HL/S S252
31/12/2011
411183-2011-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/13

31/12/2011 S252
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/13

— Földmunka: 49500 m³,
— Kőszórás készítés: 6 350 m³,
— Rézsűképzés: 11 6300 m²,
— Füvesítés: 118 600 m²,
— Erózióvédelem tartó műanyag gumicellával: 55 000 m²,
— Gépészeti berendezések elkészítése és beépítése.
Bátai zsilip küszöbsüllyesztése: 10,1 t.
Sárpilisi zsilip korszerűsítése: 2,5 t.
— NA 600-as csőátvezetés, életvédelmi ráccsal, tolózárral: 22,5 fm.
Becsült érték áfa nélkül: 428 396 415 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Befejezés 20.9.2012

5) További információk a részekről
Rész száma: 2
Elnevezés: Lőszermentesítés megrendelése és elvégeztetése.
1) Rövid meghatározás

Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése keretében a lőszermentesítés elvégeztetése.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
90523100

3) Mennyiség
Lőszerfelkutatás: A Szekszárd-Bátai főcsatorna 38 059 fm-én.
— Szárazföldi műszeres vizsgálat és lőszermentesítés a teljes szakaszon 20-20 m szélességben 3 méteres
mélységig (1 522 360 m²),
— Vízfelszín alatti műszeres vizsgálatok és lőszermentesítés 10 m szélességben a vízfolyás meder alatti 3 m-
es mélységig (380 590 m²),
— A megtalált, fellelt lőszerek megsemmisítésének megrendelése és elvégeztetése.
Becsült érték áfa nélkül: 20 833 333 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Befejezés 15.6.2012

5) További információk a részekről
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1. rész-ajánlattételi terület: Késedelmi kötbér a késedelem minden napjára a teljes bruttó vállalkozási díj 0,5 %-
a, de legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér a bruttó vállalkozási díj 15 %-a.
Teljesítési biztosíték a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Az 1. rész-ajánlattételi területnél az építésre és építményekre az 1 éves kötelező jótállási időszakra a nettó
vállalkozási díj 5 %-ával egyenértékű jólteljesítési biztosítékot kell nyújtani. Műtárgyak esetében a 2 éves
kötelező jótállási időszakra a műtárgyakra vonatkozó nettó vállalkozási díj 5 %-ával egyenértékű jólteljesítési
biztosítékot kell nyújtani.
Jótállási biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 60. napig kell érvényesnek és hatályosnak lenni.
A teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a)
pontjában foglalt módon köteles szolgáltatni.
A bankgarancia vagy kötelezvény kedvezményezettjének az ajánlatkérőt kell megnevezni.
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A bankgaranciának, és a kötelezvénynek feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lenni. A biztosíték
vállalásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a
szerződéskötés feltétele.
2. rész-ajánlattételi terület: Késedelmi kötbér a késedelem minden napjára a teljes bruttó vállalkozási díj 0,5 %-
a, de legfeljebb a bruttó vállalkozási díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér a bruttó vállalkozási díj 15 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ha arra a nyertes ajánlattevő igényt tart, az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára a nettó szerződéses
(ajánlati) ár 10 %-ának megfelelő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előlegről, annak a nyertes ajánlattevő bankszámlájára érkezése napján, a nyertes ajánlattevő számlát
köteles kiállítani és megküldeni az ajánlatkérőnek. Az előleg elszámolása (pénzügyi és az előlegszámlához
tartozó műszaki tartalom) a végszámlában fog megtörténni, a végszámla összegéből az előleg levonásra
kerül.
A nyertes Ajánlattevő az 1. rész-ajánlattételi területen egy előlegszámla, 4 részszámla és egy végszámla
benyújtására jogosult az Ajánlati dokumentációban foglaltak szerint, az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305.
§ (3) és a (6) bekezdése szerint történik figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletre. A 2. rész-ajánlattételi
területen egy előlegszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az Ajánlattevő.
A Megrendelő a szerződésszerűen elvégzett és teljesítésigazolással igazolt szabályszerűen kiállított és kézhez
vett számlát átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó műszaki előteljesítést vállalhat. A kifizetés teljesítése - a
támogatásra tekintettel - közvetlen szállítói kifizetéssel történik. Alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII.tv. 36/A §-a.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a
61. § (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a 61.
§ (1) bekezdésének a)-c) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt
kizáró okok állnak fenn.
Igazolás módja:
A Közbeszerzések Tanácsa által kiadott „A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról
és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek
vonatkozásában” útmutatóban foglaltak alapján.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja az 1.
és 2. részajánlati területen:
a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a pénzügyi intézmény által cégszerűen aláírt, az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot arról, hogy a pénzintézet mióta vezeti az
adott bankszámlát, a bankszámlán az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e sorban
állás (ha igen milyen mértékű), a nyilatkozat tartalmazza a bankszámlaszámot is. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a)
pont];
b) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági alkalmassága
igazolható az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli
jogszabályok szerinti - saját vagy jogelődjeik - beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét).
[Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
Amennyiben az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó alvállalkozó letelepedése szerinti ország
joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, akkor elegendő, ha az ajánlattevő vagy az alvállalkozó egyszerű
okirati formában - a lezárt üzleti évekre lebontva - nyilatkozik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
legutolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóval az előírt időszakra vonatkozóan azért nem
rendelkezik, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a Kbt. 66. §-ának (2)
bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 20. §-ának (7) bekezdésére.
Amennyiben a beszámoló megtalálható a www.e-beszamolo.kim.hu honlapon, úgy ajánlatkérő a Kbt. 20. § (7)
bekezdés alapján a pénzügyi alkalmasságot maga ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása nem
szükséges.
c) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző háromévi (2009., 2010., 2011.) teljes, valamint a
közbeszerzés tárgyának
1. rész-ajánlattételi terület esetében: mederrendezés, vízi műtárgyak építése, ár és belvízvédelmi
tevékenységben való részvétel (valamennyi tevékenységből származó összesített bevétel), Kbt. 66. §-ának (2)
bekezdésében foglaltak szerint.
2. rész-ajánlattételi terület esetében (lőszermentesítés) megfelelő nettó árbevételéről szóló cégszerűen aláírt
nyilatkozatot. Kbt. 66. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint.
d) 2. rész-ajánlattételi terület esetében lőszerfelkutatásra vonatkozó szakmai felelősség biztosítást a Kbt. 66. §
(1) bek. d) pontja szerint
Valamennyi igazolás egyszerű másolatban csatolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön, amennyiben az 1. és 2. részajánlati
területen:
a) Bármely bankszámláját vezető pénzintézet nyilatkozata szerint az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított
12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorban állás fordult elő bármely bankszámláján;
b) Az utolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján a számviteli jogszabályok szerinti mérleg szerinti eredménye
negatív;
c) Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen, amennyiben:

www.e-beszamolo.kim.hu
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1. rész-ajánlattételi terület:
Az árbevétel nem érte el az előző három évben összesen a nettó 600 000 000 HUF-ot, illetve a közbeszerzés
tárgya (mederrendezésből, vízi műtárgyak építéséből, ár és belvízvédelmi tevékenységben való részvételből
származó összesített bevétel) szerinti árbevétele nem érte el az előző három évben összesen a nettó 300 000
000 HUF-ot.
2. rész-ajánlattételi terület:
Az árbevétel nem érte el az előző három évben összesen a nettó 50 000 000 HUF-ot, illetve a közbeszerzés
tárgya (lőszermentesítés) szerinti árbevétele nem érte el az előző három évben összesen a nettó 20 000 000
HUF-ot,
d) 2. rész-ajánlattételi terület esetében ha nem rendelkezik minimum 100.000.000,-Ft-os évenkénti értékhatárt
elérő, a lőszerfelkutatásra vonatkozó felelősség biztosítással, amelyre vonatkozó kötvényt csatolnia kell.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők.
Amennyiben az ajánlattevő más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl az erőforrás szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A c, d) pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő úgy is megfelelhet, hogy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó csatolja:
1. rész-ajánlattételi terület:
1.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint az elmúlt 3 évben (2009-2011.) befejezett a jelen
közbeszerzéssel azonos műszaki tartalmú (mederrendezés, vízi műtárgyak építése, ár és belvízvédelmi
tevékenységben való részvétel) referencia munkájának bemutatását (referencialista), megjelölve benne a
teljesítés helyét, idejét, a szerződést kötő másik felet (nevét, címét), az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a szerződést kötő másik fél által a
Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolásokat.
2.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
illetőleg műszaki felszereltség leírását. Nyilatkozzon arról, hogy bemutatott eszközök üzemképes és a
teljesítésre alkalmas állapotban rendelkezésre állnak a teljesítés ideje alatt. Ha a működtetés, üzemeltetés,
forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, akkor legalább az eredményhirdetésig érvényes
forgalmi engedély másolatát is csatolni kell.
3.) A teljesítésbe bevonni kívánt, minőségellenőrzésért felelős, felelős műszaki vezető szakember, vízépítési,
vagy környezetmérnök és az ár és belvízvédelem területén tapasztalattal rendelkező szakemberek
ismertetését, amely tartalmazza a szakemberek nevét és képzettsége (végzettsége) megjelölését. Valamennyi
szakember csatoljon rövid szakmai önéletrajzot (eredeti aláírással), mely tartalmazza a végzettségre,
képzettségre, munka végzésére vonatkozó jogosultságra, a szakmai gyakorlatra vonatkozó adatokat, a 2 fő
művezetőnél azt, hogy milyen védekezési munkákban vett részt, továbbá a védekezési munkák helyét és idejét.
(Kbt. 67. § (2) e) pont
4.) 2008-2010. évre vonatkozó, az éves átlagos statisztikai állományi létszámról szóló nyilatkozatot. (Kbt. 67. §
(2) d) pont)
2. rész-ajánlattételi terület:
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1.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint az elmúlt 3 évben (2009-2011.) befejezett lőszermentesítés
céljából végzett műszaki vizsgálat, vagy lőszermentesítésre vonatkozó referencia munkájának bemutatását
(referencialista), megjelölve benne a teljesítés helyét, idejét, a szerződést kötő másik fél felet (nevét, címét, a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát), az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére
utaló más adatot a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint referenciaigazolásokkal;
2.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
illetőleg műszaki felszereltség leírását. Nyilatkozzon arról, hogy bemutatott eszközök üzemképes és a
teljesítésre alkalmas állapotban rendelkezésre állnak a teljesítés ideje alatt;
3.) A teljesítésbe bevonni kívánt lőszermentesítést végző szakemberek megnevezését, önéletrajz (eredeti
aláírással), csatolásával, mely tartalmazza a szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat, kiemelve azon
lőszerfelkutatási munkák felsorolását, melynek vezetését végezte, vagy amely munkák teljesítésében részt vett.
(Kbt. 67. § (3) d) pont);
4.) A lőszerek felkutatására irányuló MSZ EN ISO 9001:2009 vagy az ISO 9001:2008 minőségirányítási
rendszer meglétét igazoló vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdésének rendelkezése szerinti, azzal egyenértékű
tanúsítványok egyszerű másolatát, vagy egyenértékű intézkedései egyéb bizonyítékainak egyszerű
másolatát.
(Kbt. 67. § (3) g) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen, amennyiben.
1. rész-ajánlattételi terület:
1.) nem rendelkezik az elmúlt 3 évben (2009-2011) befejezett és szerződés szerint teljesített alábbi
referenciákkal:
— legalább 1 db 20 km nyílt felszínű kisvízfolyás mederrehabilitációja, melynek kapacitása legalább 6,0 m³/s
vagy annál nagyobb,
— legalább 1 db mélyépítési és nyíltfelszínű kisvízfolyás meder rehabilitáció, amely értéke elérte a nettó 100
000 000,- HUF-ot,
— legalább 1 db vízépítési műtárgyépítés, ahol a beépített vasbeton térfogata elérte a 200 m³-t.
2.) nem rendelkezik:
— legalább 5 db lánctalpas kotróval (melyek minimálisan 90 kW teljesítményűek), és ezek közül 1 db minimális
gémkinyúlása 15m,
— 5 db gumikerekes kotróval (melyek minimálisan 70 kW teljesítményűek),
— legalább 3 db dózerrel (melyek minimálisan 90 kW teljesítményűek),
— legalább 1 db billenőplatós tehergépkocsival (amely minimálisan 7 tonna teherbírású).
3.) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel,
— 2 fő felelős műszaki vezetővel, akik egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki végzettséggel, valamint a
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/VZ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek,
— 2 fő felsőfokú végzettségű, minimum 2 éves szakmai tapasztalattal (gyakorlattal) rendelkező vízépítési, vagy
környezetmérnökkel,
— 2 fő művezetővel, aki a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV/VZ/A vagy MV/VZ/B felelős műszaki
vezetői jogosultsággal rendelkezik, és aki az árvíz és belvízvédelem területén legalább egy alkalommal 20
napon keresztül végzett irányítási tapasztalattal rendelkezik.
4.) nem rendelkezik az előző 3 évre (2008-2010.) vonatkozóan 30 főt elérő átlagos statisztikai állománnyal.
2. rész-ajánlattételi terület:
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1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen, amennyiben nem rendelkezik az elmúlt 3 évben összesen (2009-2011.) az
alábbi területű, befejezett és szerződés szerint teljesített referenciákkal:
— 500 000 m² szárazföldi, valamint 200 000 m² vízfelszín alatti lőszermentesítés céljából végzett műszeres
vizsgálat vagy lőszermentesítés elvégzése.
2.) szárazföldi és vízfelszín alatti vizsgálatokra alkalmas bombakutató műszerekkel:
— szárazföldi vizsgálatokhoz: Vallon EL 1302 A1, D1, D2,
— vízfelszín alatti vizsgálatokhoz: Vallon MW 1630 B, A1, D,
— OGF-W.
Vagy ezekkel egyenértékű eszközökkel.
3.) A lőszerfelkutatást végző szakember nem rendelkezik legalább 2 éves szakmai tapasztalattal.
4.) nem rendelkezik a lőszerek felkutatására irányuló MSZ EN ISO 9001:2009 vagy az ISO 9001:2008 rendszer
meglétét igazoló minőségirányítási rendszerrel vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő úgy is megfelelhet, hogy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár. Súlyszám 70
2. A vállalt korábbi teljesítési határidő. Súlyszám 30

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.2.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 100 000 HUF
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A fizetés feltételei és módja: Átutalással, a KÖDU-KÖVIZIG 10029008-01712041 számú folyószámlájára.
A dokumentáció díja az 1. részajánlati területen 100.000,- Ft + ÁFA. A dokumentáció díja a 2. részajánlati
területen 25.000,- Ft + ÁFA. Kérjük a befizetésnél szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az ÁFA mértéke
2012. január 1. napjával változik.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.2.2012 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.2.2012 - 10:00
Hely:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár, Balatoni út. 6. I. emelet 114. sz.
tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Ajánlatkérő a DDOP-2007-5.1.5-A/2F pályázati konstrukció
keretében nyert támogatást.

VI.3) További információk
1.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást az ajánlati felhívás feladását követő 20. napon biztosít, (amennyiben ez a
nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon) A feladás napját a hirdetmény VI. 5 pontja rögzíti. A
helyszíni bejárás vezetője Horváth László műszaki szakértő.
A találkozás helye és időpontja:
2.) Ajánlatkérő az 1. rész-ajánlattételi területen 4 000 000 - (azaz négymillió Ft) a 2. rész-ajánlattételi területen
400 000,- HUF (azaz négyszázezer Ft) ajánlati biztosíték nyújtását követeli meg. Az ajánlati biztosítékot a
Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a fentiekben meghatározott
összegnek a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság MÁK 10029008-01712041 számlájára
az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással.
Az ajánlati biztosíték bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető.
A bankgarancia, vagy kötelezvény kedvezményezettjeként a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóságot kell megnevezni, tárgyként a „Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése - építési
munkái 1. rész-ajánlattételi területen” vagy „’...lőszermentesítési munkái 2. rész-ajánlattételi területen” címet kell
feltüntetni. A bankgaranciára, vagy kötelezvényre a Kbt. 59. § szerinti előírások érvényesek.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerinti előírások alapján kerül visszafizetésre.
3.) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
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4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti nyilatkozatot adó(ko)n kívül más
pénzintézetnél nem vezet számlát.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát, az ott
meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell
tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők esetén megállapodásukat eredetiben vagy hiteles
másolatban, mely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a tevékenység megoszlását a közös ajánlattevők között, továbbá a
képviselő cég (személy) megjelölését, elérhetőségét és teljes jogú meghatalmazását.
7.) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult
személyeknek kell aláírni. Ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak)
aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre
jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó
meghatalmazás eredeti vagy hiteles példányát.
8.) Az ajánlati dokumentáció megvásárlás előtt térítésmentesen megtekinthető az ajánlatkérő honlapján a:
www.kdtvizig.hu. Az érvényes ajánlattételhez a dokmentációt azonban meg kell vásárolni.
9.) Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást biztosító szervezet csatolja az ajánlattételi határidő
lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább
a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány egyszerű másolatát, egyszerű magyar fordításban). Amennyiben
még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, csatolja a változás tényét és tartalmát igazoló
okiratot.
10.) A Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján az 1. részajánlat esetében a Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés
időpontjáig teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan, a bruttó vállalkozási díj 2 %-ának megfelelő értékhatárig terjedően, esetszám és eseti
érték korlátozása nélkül. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás megkötését, vagy a meglévő
felelősségbiztosítását a fenti feltételek szerint kiegészíti. A teljesítési határidőig érvényes felelősségbiztosítás
fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés
időpontjában át kell adni a Megrendelő részére.
11.) Ajánlattevőnek, közös ajánlatot benyújtóknak nyilatkozniuk kell az ajánlatban a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-
d) pontok tekintetében.
12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 72. §-a szerint, a Kbt. 55. § (3)-(4)
bekezdése szerint.
13.) Az Ajánlattevőnek, közös ajánlatot benyújtóknak az ajánlatot úgy kell elkészíteni és benyújtani, hogy az
megfeleljen a Kbt. 70. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak.
14.) Az ajánlatok minden oldalát folyamatos sorszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel
ellátva, lapozhatóan összefűzve kell benyújtani 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban, feltüntetve az „eredeti”
vagy „másolati” megjelölést. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A csomagoláson fel
kell tüntetni: „Ajánlat Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárd-Bátai főcsatorna
komplex vízrendezése - építési munkái”, „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.” szöveget. A
csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő

www.kdtvizig.hu
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akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került az
I.1) pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni:
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.”
15.) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok bontását követő 30. nap (amennyiben ez a nap nem
munkanap, úgy az azt követő első munkanap) 10.00 óra, helye: ajánlatkérő székhelye.
16.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy
megküldését követő naptól számított 15. nap (amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első
munkanap), helye az ajánlatkérő székhelye.
17.) Az 1. részajánlatnál az ajánlatkérő a vállalkozási szerződésben kiköti, hogy a vállalkozó köteles az előleg
mértékének megfelelő bankgaranciát adni az előleggel történő elszámolásig a szerződés aláírásának napjáig a
Kbt. 59. § szerint.
18.) A kapott eredmények kettő tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra. Az értékelés részleteit az
ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja el és hirdet eredményt az
értékelési szempontok alapján.
19.) Valamennyi részszempont tekintetében az adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont.
20. A pontozás módszere az 1. részszempont tekintetében: A részszemponton belül az ér-tékelési pontszámot
fordított arányosítással kell kiszámítani. Ennek során az egyes ajánlatok ezen részszempontok szerinti tartalmi
elemét a részszemponton belül a megajánlott, az ajánlatkérő számára legkedvezőbb tartalmi elemhez kell
arányosítani oly módon, hogy a legjobb tartalmi elem (legalacsonyabb ellenszolgáltatás) a részszempontra a
maximális 100 pontot kapja. Az így kapott pontszámot kell a súlyszámmal megszorozni.
A pontozás módszere a 2. részszempont tekintetében: A részszemponton belül az értékelési pontszámot
egyenes arányosítással kell kiszámítani. Ennek során az egyes ajánlatok ezen részszempontok szerinti tartalmi
elemét a részszemponton belül a megajánlott, az ajánlatkérő számára legkedvezőbb tartalmi elemhez kell
arányosítani oly módon, hogy a legjobb tartalmi elem (legmagasabb számú naptári napban vállalt előteljesítés)
a részszempontra a maximális 100 pontot kapja. Az így kapott pontszámot kell a súlyszámmal megszorozni.
Bírálati szempontok:
1. részajánlat: 1. Ajánlati ár, súlyszáma: 70, 2. A vállalt korábbi teljesítési határidő (véghatáridőtől visszafelé
számolt 30 napnál kevesebb előteljesítés ajánlható meg), súlyszáma: 30.
2. részajánlat: 1. Ajánlati ár súlyszáma: 70, 2. A vállalt korábbi teljesítési határidő (véghatáridőtől visszafelé
számolt 10 napnál kevesebb előteljesítés ajánlható meg), súlyszáma: 30
21. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdése alkalmazása ese-tén a következő
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített személlyel (szervezettel) köti meg a szerződést.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.
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VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
29.12.2011
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