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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257741-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése
2015/S 140-257741

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

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

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Címzett: dr. Buzsáki Judit
1012 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax:  +36 12120773
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ovf.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
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.3) Fő tevékenység
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:
Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása
a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv
szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának
megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő
állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a
hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257741-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:buzsaki.judit@ovf.hu
www.ovf.hu
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elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő
kivitelezése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: A Tisza jobb és bal partján fekvő alábbi települések külterületei:
Besenyszög, Csataszög, Kőtelek, Nagykörű, Fegyvernek, Szajol, Szolnok, Tiszasüly, Tiszabő, Tiszapüspöki,
Törökszentmiklós, Kisköre, Pély, Tiszabura, Tiszaroff.
NUTS-kód HU322,HU312

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
Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása
a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv
szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának
megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő
állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a
hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek
elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő
kivitelezése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45243510, 45246000, 45111000, 45112700, 45111220, 77200000, 77230000, 71320000, 77231600

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: nem

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

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása
a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv
szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának
megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő
állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a
hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek
elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő
kivitelezése
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A projekt kivitelezési feladatinak megvalósítása a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozat szerint két szakaszban
valósul meg.
A teljes beavatkozási terület Natura 2000 terület.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében az I. szakaszban (3 hónap) megvalósítandó feladatok főbb
munkamennyiségei:
— Előkészítő munkák:
— kaszálás ~14 327 10m²
— bozót- és cserjeirtás ~321 10m²
— Földmunkák:
— töltésépítés ~302 771 m³
— töltés bontás (árvízvédelmi töltések) ~4 004 m³
— anyagnyerőhelyeken alkalmatlan többlet földmennyiség kitermelése ~ 243 798 m³
— Műtárgy rekonstrukció:
— műtárgy rekonstrukció – Zsidófoki zsilip – 1 db
— Tervezési feladatok (kiviteli tervek készítése):
— Kanyari csatorna menti depóniák visszabontásának kiviteli terve
— „Pityóka” depónia bontásának kiviteli terve
— Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezésének terve
— Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon (401.70-401.95 fkm) kiviteli terve
— Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon (397.50-397.85 fkm) kiviteli terve
— Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon (363.55-364.10 fkm) kiviteli
terve
— Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364.34-364.54 fkm közötti szakaszon kiviteli terve
— Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) kiviteli terve
— Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon (Tisza jp. 90+870-93+000 tkm) kiviteli terve
— Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások kiviteli terve
— A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése
kiviteli terve
Feladatok:
a. Az ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kivitelezési és egyéb tervdokumentáció
elkészítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, beleértve a próbaüzemeltetési tervet a 191/2009. (IX. 15.)
kormányrendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
b. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomban és kivitelezési tervdokumentációban –
beleértve a hatásmérsékelő intézkedéseket is – ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának,
céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg
kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése FIDIC Sárga könyvnek (A Vállalkozó által tervezett gépészeti és
villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal,
FIDIC Sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás), a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, a hatályos
jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának
megfelelően.
c. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező engedélyeken kívül minden más, a feladat ellátása, a
szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, kezelői
egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása. A meglévő engedélyek érvényességi idejének
meghosszabbíttatása.
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d. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/
áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése,
engedélyeztetése.
e. Építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, a régészeti feltárással érintett területeken a
visszatöltés megfelelő tömörítése, a töltésalapozás előírások szerinti végrehajtása, szállítási útvonalak
kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, anyagnyerőhelyek
kialakítása és rekultivációja, töltéstartozékok építése, műtárgyépítés, technológiai gépészet, egyéb gépészeti
berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése, partbiztosítás.
f. Természetvédelmi célú növényzet áttelepítés tervezése, egyeztetése, hozzájárulások megszerzése,
engedélyeztetése, az áttelepítés teljes körű kivitelezése.
g. Árvízvédekezési, vízkárelhárítási terv elkészítése, jóváhagyatása az illetékes vízügyi szervekkel.
h. Megvalósulási tervek készítése.
i. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
j. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
k. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
l. A kivitelezés során vízügyi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
m. A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
n. A mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett települések
bármelyikének közigazgatási területén, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább 1
db irodahelyiséget, (összesen legalább 20 m2 alapterülettel) 1 fő részére munkavégzésre alkalmas állapotban
berendezve.
o. A tervezett beavatkozások és létesítmény megvalósítását jelző „B” típusú és „D” típusú hirdetőtáblák
kihelyezése, szükség esetén a kihelyezés engedélyeztetése.
p. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel,
hatóságokkal, szervekkel.
q. Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően a műtárgyak esetében a próbaüzem elvégzése.
r. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése, a garanciális időszak
alatt pedig, az üzembehelyezési eljárás keretében felmerülő hiánypótlás során szükséges dokumentumok
elkészítése.
s. A szerződés teljesítése során, a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi
teljesítési segéd tevékenységéből, illetve valamely kötelezettsége elmulasztásából adódó károk szakértői
felmérése, bírságok, kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés
teljes körű lebonyolítása.
t. A kivitelezés teljes ideje alatt az átadott munkaterületeken a vizek kártételei (árvíz, belvíz) elleni védekezés,
a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. A kivitelezési munkákkal érintett létesítményeken a helyi
irányítás, szakaszvédelem-vezetés felügyelete mellett a vízkárelhárítási munkák ellátása minden készültségi
fokozatban. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszínen lévő gépeivel, eszközeivel, anyagaival, valamint
személyi állományával KÖTIVIZIG által irányított védekezési tevékenységben részt venni és a szakaszvédelem-
vezető utasításait köteles végrehajtani.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlattételi dokumentáció az I. szakaszra vonatkozóan tartalmazza az érvényes vízjogi létesítési engedélyt.
Ajánlatkérő biztosítja a Nyertes Ajánlattevő számára az érintett földrészletekre vonatkozó tulajdonosi,
vagyonkezelői hozzájárulásokat. a művelésből való kivonás az érintett földrészletek tekintetében megtörtént.
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A műszaki beavatkozások vonatkozásában (vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységek) az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza az érvényes vízjogi létesítési tervdokumentáció alapján készített kiviteli ajánlati
tervdokumentációt.
A töltésépítéshez szükséges földanyag rendelkezésre áll, azonban a bányatörvény szerinti komplex műveleti
tervet el kell készíteni és azt a bányakapitánysággal jóvá kell hagyatni, mely a nyertes vállalkozó feladata.
Fenti mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munka-, és egészségvédelmi
követelmények teljesítése a kivitelezés során foglalkoztatottak teljes körére vonatkozóan. A kötelezettségek
elmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. nyertes ajánlattevőt terheli.
A feladatokhoz kapcsolódó mindennemű költség, beleértve a hatósági-, szakhatósági-, szakigazgatási és
szakértői díjakat, illetékeket, postaköltséget, stb. nyertes ajánlattevőt terheli
A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a II. (32 hónap) megvalósítandó feladatok
főbb munkamennyiségei:
— Előkészítő munkák:
— kaszálás ~342 974 10m²
— bozót- és cserjeirtás ~23 289 10m²
— Földmunkák:
— töltésépítés ~958 747 m³
— töltés bontás (árvízvédelmi töltések és nyárigát) ~782 591 m³
— övzátonyok és depóniák bontása ~65 400 m³
— anyagnyerőhelyeken alkalmatlan többlet földmennyiség kitermelése ~ 211 702 m³
— Műtárgyépítés és rekonstrukció
— csappantyús vízpótló műtárgy (1600 mm átmérőjű) – Csatlói Holt-Tisza – 1 db
— zsilipes áteresz (2x 2 000 mm átmérőjű) – Tiszaroff-felsőréti nyárigát – 1 db
— 1 nyílású zsilipes- szivattyús áteresz (1 000 mm átmérőjű) – Óballai töltésáthelyezés – 1 db
— Burkolatok:
— korona burkolat ~ 33 205 m²
— kőmunkák ~ 3 500 m³
— Közművezetékek áthelyezése
— Véderdő telepítés az új fővédvonalak mellett 80 m szélességben
— Árvíz levezető sáv rendezése a 401,60 fkm és 340 fkm közötti beavatkozási területen
~ 4 260 ha, ebből
— erdő területeket érintő beavatkozások ~ 3781 ha
— szántó művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 350 ha
— gyep művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 129 ha
— A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz
átépítése
Feladatok:
A feladatok megegyeznek az I. szakaszban ismertetett feladatokkal az alábbi kiegészítésekkel:
1. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz – az árvízvédelmi szempontok elsőrendű
érvényesülése érdekében a nagyvízi mederben az áramlási, vízszállítási feltételek javulásához szükséges
növényzetet érintő beavatkozásokat és kivitelezésük módját az ökológiai szempontokra is figyelemmel
meghatározó – helyrajzi szám, illetve erdőrészlet szintű – a hatásmérsékelő intézkedésekre is kiterjedő –
rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a hatályos jogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek megfelelően,
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a terv egyeztetése a terület tulajdonosaival (használójával), a vagyonkezelőkkel, az erdőgazdálkodókkal, a
természetvédelmi, vízügyi szakfelügyeletet ellátó szervezetekkel/személyekkel, jóváhagyatása a KÖTIVIZIG-
gel, a mérnökkel, engedélyeztetése a hatóságokkal.
2. A tervezett beavatkozások az árvízi levezetősáv funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű
használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése és
a kivitelezésre irányuló szerződés teljes időtartama alatt az állapot-fenntartó kezelések elvégzése a hatályos
jogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek és a jóváhagyott terveknek megfelelően.
3. A II. szakasz keretében elvégzendő munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai (használói), vagyonkezelői,
erdőgazdálkodói hozzájárulásának beszerzése, a vagyonkezelői megállapodások egyeztetése, módosítása, az
Ajánlati Felhívás feladásának időpontjában érvényes tulajdonosi (használói), vagyonkezelői, erdőgazdálkodói
hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
4. Nagyvízi meder rendezési terv felülvizsgálata, akkreditálása, átvezetése a megvalósítani kívánt
létesítmények figyelembe vételével.
5. Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során eltávolított növényzetet a beavatkozással érintett földrészleten
kell készletezni, készletezést követően az eltávolított növényzet hullámtérből való elszállítása a tulajdonos/
vagyonkezelő feladata.
6. Növényzettelepítés – hullámvédő erdősáv kialakítása, erdősítés, füvesítés, gyepesítés: részletes telepítési
terv készítése és engedélyeztetése, terület-előkészítés, tereprendezés, talajelőkészítés, erdőtelepítés, ápolás,
pótlás, erdősítés befejezése, befejezés utáni ápolás. Vállalkozónak a hullámvédő erdő telepítés tekintetében
a sikeres műszaki átadás-átvételt követő ápolást, pótlást, erdőnevelést, az erdészeti hatósággal lefolytatott
műszaki átvételekkel együtt a garanciális kötelezettségek keretében kell elvégeznie.
A műszaki beavatkozásokkal párhuzamosan végezhető az árvízi levezetősávban a rehabilitációs
beavatkozások kivitelezése, de a kivitelezési munkálatokat össze kell hangolni.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi beruházás a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozat
alapján szakaszolásra került. Az I. szakasz KEOP forrásból valósul meg, Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.
szakaszra vonatkozóan még nem rendelkezik Támogatási Szerződéssel, a Támogatási Szerződés hatályba
lépésről külön tájékoztatást küld a nyertes Ajánlattevő részére, mely időpont megegyezik a II. szakasz hatályba
lépésének időpontjával.
A KEOP Támogatási Szerződés lezárásához az I. szakaszt sikeres műszaki átadás-átvétellel szükséges
igazolni.

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

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 32 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállási kötelezettség: a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól számított 36 hónap, kivéve a)
az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében ahol 60 hónap; és b) a hullámvédő erdő telepítés tekintetében
ahol szintén 60 hónap; A hullámvédő erdő telepítés tekintetében Vállalkozó feladatát képezi az erdőtelepítés
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utáni ápolás, pótlás, erdőnevelés időszaka, az erdészeti hatósággal lefolytatott műszaki átvételekkel együtt. Ezt
a tevékenységet Vállalkozó a garanciális kötelezettségek keretében végzi el.
Kötbérfizetési kötelezettség a Ptk. 6:186. § (1) bek. szerint az alábbiakban:
Kötbér (késedelem és hibás teljesítés esetén): minden naptári nap után az egyes források (szakaszok) nettó
egyösszegű ajánlati árának 0,5 %-a; A kötbér maximuma az egyes szakasz nettó egyösszegű ajánlati ár 25 %,
amit ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosítékból érvényesíteni.
A kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérőt elállási vagy felmondási jog illeti meg, mely esetben Nyertes
Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó egyösszegű ajánlati ár 25 %-a.
A KEOP forrás (I. szakasz) esetén Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet
57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján igénybe vett előleg esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként
kell legkésőbb az előlegbekérő dokumentum benyújtásának időpontjáig rendelkezésre bocsátani, és az
előleg igazolt visszafizetéséig érvényességét fenn kell tartania, azzal, hogy az előleg visszafizetési biztosíték
mértéke, illetve összege tekintetében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése irányadó. Az
előleg visszafizetési biztosíték a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése szerint teljesíthető
a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt tag által vezetett Minisztérium javára, azaz a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint bankgarancia
vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A 4/2011. Korm. rendelet szerint elfogadható az előleg-
visszafizetés biztosítékaként továbbá a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának,
vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak
kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti
állami kezesség is.
A KEHOP forrás (II. szakasz) esetén Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet
119. § (1) bekezdés alapján igénybe vett előleg esetén a (2) bekezdés szerint köteles nyertes ajánlattevő
biztosítékot nyújtani. Ajánlatkérő felhívja nyertes Ajánlattevő figyelmét, hogy a II. szakaszra vonatkozó előleg,
ezen szakasz hatályba lépését követően igényelhető.
Teljesítési biztosíték: a teljesítés időtartamára, a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként,
az egyes forrásokra (szakaszokra) megajánlott nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-ának megfelelő értékben, a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában rendelkezésre bocsátandó biztosíték. A teljesítési
biztosítéknak az egyes szakaszok hatálybalépésének időpontjában a Megrendelő rendelkezésére kell állnia.
Jótállási biztosíték: a jótállási kötelezettség 36 hónap, mely kezdő (azaz az egyes szakaszok műszaki átadás-
átvételének) időpontjától a jótállási kötelezettség lejártáig, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint nyújtandó
az egyes forrásokra (szakaszok) megajánlott nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-nak megfelelő mértékű
biztosíték. Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási
kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke az egyes
forrásoknál (szakaszoknál) az acélszerkezetre eső nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5 %-a. A hullámvédő erdő
telepítés tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól
a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke a hullámvédő erdőtelepítésre eső nettó egyösszegű ajánlati ár
0,5 %-a. A jótállási biztosítékot az egyes szakaszok teljesítésének időpontjában a Megrendelő rendelkezésére
kell bocsátani. (Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében és a hullámvédő erdő telepítés tekintetében
külön-külön szükséges a 0,5 %-os biztosíték nyújtása a jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a
60. hónap végéig.).
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Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy a teljesítési
biztosítékot, a jótállási biztosítékot és a szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdés
szerinti határidőre rendelkezésére bocsátja.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő fenti biztosítékokat (kivéve a szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot)
átutalással kívánja rendelkezésre bocsájtani, úgy Ajánlatkérő a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00319841-30005101 számú számlájára utalja a biztosíték összegét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre
közötti szakaszon (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006)” tárgyú projekt 100 %-os támogatási intenzitással valósul
meg, az Európai Unió és központi költségvetés együttesen finanszírozza.
A projekt a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozat alapján KEOP, KEHOP forrásból valósul meg a műszaki
dokumentációban részletezettek szerint.
Feltételes összeg (tartalékkeret): ajánlatkérő a KEOP forrás (I. szakasz) terhére 50 000 000,- Ft, míg a KEHOP
forrás (II. szakasz) terhére 100 000 000,- Ft értékű, de legfeljebb az egyes forrásokra eső nettó Ajánlati Ár
mértéke 10 %-ának megfelelő nagyságú feltételes összeget biztosít. A feltételes összeg (tartalékkeret),
igénybevételének részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A feltételes összeg (tartalékkeret), nem
képezi az Ajánlattevő által adott nettó Ajánlati Ár részét.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és a hatályos Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (mely szerződés csak a
KEOP forrásra vonatkozik) szerint:
KEOP forrásból megvalósuló beruházási rész esetében szállító finanszírozás kertében történik a számla
kiegyenlítése. A Támogatási Szerződés e tárgybani módosulása esetén Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő
utófinanszírozás keretében számolnak el.
A KEHOP forrásból megvalósuló beruházás esetében szállító finanszírozás kertében történik a számla
kiegyenlítése.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A KEOP forrásból finanszírozott feladatok elszámolása az alábbiak szerint történik:
Nyertes Ajánlattevő 1 db előleg, és a kivitelezés időtartama alatt havonta legfeljebb 1 darab részszámla, és a
sikeres műszaki átadás átvételi eljárást követően 1 db (rész)végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák
összege az adott állapotdátumban Mérnök által leigazolt előrehaladással arányos teljesítés alapján kerül
megállapításra, a végszámla összege legalább az adott szakaszra vonatkozó szerződéses összeg 5 %-a.
A Nyertes ajánlattevő szállítói finanszírozás esetén a KEOP forrásból elszámolható összege 30 %-ának
megfelelő szállítói előlegre jogosult, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A § alapján.
Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell
kibocsátania.
Nyertes ajánlattevő a KEOP forrás keretében a közvetlen szállítói előleggel történő elszámolásnak – a
közvetlen szállítói előleg részszámlába történő beszámításának – legkésőbb a szállítói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás elszámolható összege 70 %-ának teljesítését követően meg kell kezdeni.
A KEHOP forrásból finanszírozott feladatok elszámolása az alábbiak szerint történik:
Nyertes Ajánlattevő rész-, illetve végszámlát igazolt teljesítést követően, a teljesítéssel arányosan (a teljesítés
%-os előrehaladásával megegyező mértékben) nyújthat be. A részszámlák értéke – az első részszámla
kivételével – egyenként nem lehet kisebb, mint a nettó szerződéses érték 10 % – a. Az első részszámla
kibocsátható legkésőbb a nettó szerződéses érték 5 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla
értéke nem lehet kevesebb a nettó szerződéses érték 5 %-ánál.
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A Vállalkozó a KEHOP forrásból elszámolható összege 30 %-ának megfelelő szállítói előlegre jogosult, a
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján, ezen szakasz hatályba lépését követően.
Nyertes ajánlattevő a KEHOP forrás keretében elszámolható költségeknek a közvetlen szállítói előleggel
történő elszámolásnak – a közvetlen szállítói előleg részszámlába történő beszámításának – legkésőbb a
szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 80 %-ának teljesítését követően meg kell
történnie. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell
kibocsátania.
A nettó ajánlati ár a teljesítés igazolás birtokában a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és
mellékletei benyújtását követően, a Kbt. 130.§ (1), (4), (5), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet, 547/2013. (XII.30) Korm. rendelet
alapján és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kifizetési kérelem
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
A folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban, az adott forrásra
vonatkozóan kell felhasználni.
A számla mellékletét kell képezze egy a kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a
vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók listájában.
A szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
142.§-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik.
Vonatkozó jogszabályok:
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről;
— 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól
— 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről;
— 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
— 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
— 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.
— 547/2013. (XII.30) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről
— A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
— 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
— 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
— 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályiról
— 83/2014 (III.14) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
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A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő sem önálló sem közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése
alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: 1. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés
teljesítése során a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges.
2. A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre
közötti szakaszon” projekt megvalósítása eredményeképpen az alábbi célértékeknek kell teljesülniük.
— A KEOP fejlesztések eredményeként árvízkár ellen kielégítően védett lakosok száma (KEAT_10, KEAT_11,
KEAT_7) – célérték 2018-ra: 130 486 fő;
— Hullámtérbővítés – célérték 2018-ra: 383 ha;

— Árvízkár ellen kielégítően védett terület nagysága – célérték 2018-ra: 1 190,6 km2;

— Hidraulikai hatékonyság (Hh) – célérték 2018-ra: 18 547 m2;
— Egyenlőtlenségi mutató (Em) – célérték 2018-ra: 0,32 Hhd/Hh.
3. Ajánlatkérő az esélyegyenlőségre és fenntartható fejlődésre vonatkozó intézkedések tekintetében előírja:
— esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) meglétét, ezért Nyertes Ajánlattevőnek a saját szervezetére
vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján. # nyertes
ajánlattevőknek a szerződés lezárásáig érvényes esélyegyenlőségi tervvel kell rendelkezniük;
— a projekt megvalósítása közhasznú foglalkoztatási programelemet tartalmaz, ezért min. 3 fő munkanélküli,
illetve tartósan munkanélküli alkalmazása a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt kötelező. A
munkanélküliek, illetve tartósan munkanélküliek alkalmazását a szerződés teljesítése során átlagosan,
az építési naplóba történő bejegyzéssel igazolni kell. A Mérnök jogosult a munkanélküliek, illetve tartós
munkanélküliek foglalkoztatásának folyamatos ellenőrzésére, számonkérésére.
— a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni,
tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket;
— a projekt megvalósítása során 100 %-ban őshonos növényfajokat kell alkalmazni, a tájegységnek megfelelő
faj kompozíciók előnyben részesítésével. Az őshonos növényfajok alkalmazását a Vállalkozóknak igazolniuk
kell.
— a kivitelezés során minimalizálni kell a járulékos környezetterheléseket, a létesítés, építés ideiglenes
helyigényét és hatásterületét minimalizálni kell. E szempontot és annak érvényesülésének részleteit a kiviteli
tervekben kell bemutatni a következő tartalommal: ideiglenes területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási
útvonal optimalizálása és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése
érdekében.
4. A szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos
berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC
sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás) rendelkezései alkalmazandók a dokumentációban meghatározott
különleges feltételeknek megfelelően.
A 2. és 3. pontban írt feltételek nem teljesítése hibás teljesítésnek minősül az arra irányadó
jogkövetkezményekkel.

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
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá
ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság
igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás
során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett
be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8.§ és 10-11. § szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás
feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az
ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő sem
tartozik kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)).
Ajánlattevőknek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját
a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014.
évi 57. szám; 16.5.2014.), valamint a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett
„A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Csatolja a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (kiegészítő
mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető úgy a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (310/2011. (XII. 23.) Korm.
Rendelet 14.§ (2) bekezdés)
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban
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előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés)
P.2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről,
és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (vízépítési tevékenység, tereprendezési és/vagy bozót,
aljnövényzet eltávolítási, irtási munka) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (3) bekezdés)
P.3. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az összes pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást
megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező tartalommal:
— pénzforgalmi jelzőszáma,
— a számlavezetés kezdete,
— számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorban álló tétele volt-e,
— Továbbá ajánlattevő köteles nyilatkozatát csatolni, hogy a cégkivonatban szereplő bankszámlákon kívül
máshol nem vezet számlát.
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is
elfogadja az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.2. P.1.-P.3. pontjában meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben
az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (vízépítési tevékenységből,
tereprendezési és/vagy bozót, aljnövényzet eltávolítási, irtási munka) – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a 3 000 000 000 HUF összeget.
P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 4 500 000 000 HUF összeget, és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából (vízépítési tevékenység; tereprendezési és/vagy bozót, aljnövényzet eltávolítási, irtási
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munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 3 000 000 000
HUF összeget.
P.3. pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) tartalma szerint
— bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 12 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorban állás mutatkozott.
A „sorban állás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései
szerint köteles igazolni. A Ptk. 274. § (1) bekezdése szerinti kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti
vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.
Közös ajánlattevők tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül a P.1. P.3
bekezdésekben előírt feltételeknek elegendő, ha közülük egy felel meg, a P.2. bekezdések vonatkozásában
együttesen is megfelelhetnek.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az igazolási módok
helyett.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő mutassa be
M.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített és átadás-átvétellel lezárult
építési beruházásait a szerződést kötő másik fél által adott – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3)
bekezdésben megadott tartalom szerinti- igazolással. A referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel
teljesülésének ki kell derülnie.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései
szerint köteles igazolni. A Ptk. 274. § (1) bekezdése szerinti kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti
vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni. A Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlattevő teljesítése során azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések
bemutatása igazolta.
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a referencia a szerződés teljesítésének az M.1. M.2., pontban meghatározott részeire
(munkanemekre) vonatkozó alkalmasságot igazol.
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M.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik
szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának példánya, olyan részletezettséggel (tevékenység
kezdő és befejező ideje (év, hónap), hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek)
teljesülése;
— végzettséget és képzettséget,
— érvényes szakértői jogosultságot igazoló dokumentumok, amennyiben rendelkezésre állnak;
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Amennyiben az M.2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban (kamarai névjegyzékben) szerepel, ajánlattevő a szakmavégzési jogosultság névjegyzéki/
kamarai számát megadhatja, ebben az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és
a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt
önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember
gyakorlati idejébe.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja – figyelemmel a Kbt. 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Kbt. 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb
igazolási módok helyett.
Amennyiben Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését
is elfogadja az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3. M.1.-M.2. pontjában meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -,
akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben
(60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően teljesített
— a) vízgazdálkodási létesítmények kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmaz legalább összesen
714 000 m³ I. rendű árvízvédelmi töltés építést és magasítást, legalább 127 000 m² bozót és cserjeirtást,
valamint elektromos légvezeték kiváltását.
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— b) legalább 1 db nettó 4 000 000 000 HUF értékű árvízvédelmi mű fejlesztésére, és/vagy építésére és/vagy
rekonstrukciójára vonatkozó referenciával,

— c) legalább 1 db minimum 15 000 m2 mennyiségű árvízvédelmi töltés korona burkolat építésére vonatkozó
referenciával;
— d) legalább 1 db, 2 600 m³ kőrakat készítését tartalmazó vízépítési referenciával
— e) minimum 850 000 m² kaszálásra vonatkozó referenciával.
— f) legalább 1 db a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletnek megfelelő nagyvízi meder kezelési terv készítésére
vonatkozó referenciával.
g) legalább 1 db, minimum 7 km hosszú árvízvédelmi védvonal tervezésére vonatkozó referenciával.
Az M.1. a)-g) pontban foglalt alkalmassági feltételek legfeljebb pontonként 1-1 referenciaigazolással
teljesíthetőek, valamint megfelelőség esetén egy referenciával több alkalmasság is igazolható, azaz a
referenciák között átfedés megengedett.
A bemutatott referencia teljesítése (azaz a műszaki átadás – átvétel időpontja) a vizsgált 60 hónapba kell
essen, hogy az alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen.
M.2. nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pontja szerinti
(MV-VZ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal és legalább 2 db műszaki átadás-átvétellel lezárt vízépítési kivitelezés
irányításában szerzett projektvezetői tapasztalattal rendelkezik;
b) 1 fő, aki rendelkezik Magyar Mérnökkamarai Nyilvántartás szerinti ER-Sz (vagy azzal egyenértékű) vagy
ER-T (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ezen jogosultságok valamelyikének megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel, vagy aki szerepel a Földművelésügyi Minisztérium erdészeti
szakértői névjegyzékében vagy rendelkezik a névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlattal és
végzettséggel. (1/2010. (I. 14.) FVM rendelet)
c) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti
(VZ-TER) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá rendelkezik minimum 3 éves I. rendű árvízvédelmi védvonal
kiviteli tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal,
d) 1 fő természetvédelmi szakértővel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti (SZTVE)
(Természetvédelem szakterület élővilágvédelem részterülete) (vagy azzal egyenértékű) valamint (SZTVF)
(Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek részterülete) szakértői jogosultsággal, vagy
ezen jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel, és legalább 3
éves vizes élőhely(ek)et, hullámter(ek)et érintő beruházás(ok) előkészítéséhez és/vagy kivitelezéséhez
kapcsolódó szakmai szakértői tapasztalattal, valamint aki szakmai szakértőként részt vett legalább 1 db
árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó NATURA 2000 hatásbecslés és/vagy hatásmérséklő és/vagy
kiegyenlítő intézkedés(ek) kidolgozásában és/vagy végrehajtásában és részt vett védett növény áttelepítésére
vonatkozó tervdokumentáció készítésében, annak sikeres megvalósításában;
e) 1 fő erdőmérnökkel, aki legalább 3 éves hullámtéri erdőgazdálkodási szakmai tapasztalattal rendelkezik,
és szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága jogosult szakirányítói
névjegyzékében, vagy ezen névjegyzékbe történő felvételhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel
rendelkezik. (71/2010. (V. 13.) FVM rendelet.)
Egy szakember több pozícióra jelölhető, azzal, hogy min. 4 fő szakértő bemutatása szükséges az alkalmassági
követelmény megállapításához.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
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Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései
szerint köteles igazolni.
Közös ajánlattevők tekintetében a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinél az M.1, M.2.
bekezdések vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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: 31.8.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
31.8.2015 - 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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31.8.2015 - 10:00
Hely:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. II. em. 211. szoba.
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § meghatározottak 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: A „Tisza hullámtér nagyvízi meder vízszállító képességének
helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006) projekt.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi beruházás a 1180/2015. (III.25.) Korm. határozat
alapján szakaszolásra került. Az I. szakasz KEOP forrásból valósul meg, míg a II. szakasz KEHOP forrásból.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II. szakaszra vonatkozóan még nem rendelkezik Támogatási Szerződéssel, a
Támogatási Szerződés hatályba lépésről külön tájékoztatást küld a nyertes Ajánlattevő részére.

VI.3) További információk
VI.3.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart ajánlattevők számára.
VI.3.2. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel
el újabb hiánypótlást, ha ajánlattevő a hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.3. Ajánlatok benyújtásának helye: az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártát megelőző napig,
munkanapokon 9:00-14:00 óra között az alábbi helyszínre kell benyújtani: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/d. C épület II. emelet 212. szoba. Az ajánlattételi határidő lejártának napján
9:30-10:00 óra között az ajánlatok az alábbi helyszínen nyújtandók be: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/d. C épület 212. szoba. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,
hogy az épületben portaszolgálat működik, mely megkerülése nélkül nem lehet az épületbe bejutni. Ezen
adminisztrációs kötelezettség miatt az épületbe való bejutás több percet is igénybe vehet, mellyel az ajánlatok
leadásakor kalkuláljanak Ajánlattevők. Az esetleges ebből eredő késedelem Ajánlattevőt terheli, tekintettel a
fenti figyelemfelhívásra.
Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve
az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
VI.3.4. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a)
és b) pontjára. A nyilatkozatokat – adott esetben – nemleges tartalommal is meg kell adni.
VI.3.5. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. § alapján ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és
a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és
benyújtania:
— az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni;
— az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
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azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges;
— az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
— Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia, mely feltünteti az ajánlattevő nevét, és székhelyét/lakhelyét,
valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
— az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
— az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
— az ajánlatot írásban, zárt csomagolásban, egy eredeti példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell
jelölni, hogy az az eredeti;
— Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok
benyújtását 3 példányban, melyet az ajánlathoz csatolni kell. Az elektronikus példánynak Acrobat Reader
programmal olvasható .PDF kiterjesztésű formátumban kell lennie.
— ha az eredeti valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlatok között eltérés van, Ajánlatkérő az
eredeti nyomtatott példányt tekinti irányadónak.
— az ajánlatok csomagolására és címzésére vonatkozó követelményeket az Ajánlati Dokumentáció
tartalmazza.
VI.3.7. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 34. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.
VI.3.8. Az ajánlathoz csatolni kell:
— az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben
az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.3.9. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke 30 000 000
HUF. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénzt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank
vagy biztosító által vállalt garanciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvényt is elfogad. A biztosíték nyújtására a Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltak irányadók.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bek. c) pontjában foglaltakra. Az Ajánlati biztosíték
a továbbiakban szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válhat. Az ajánlati biztosítékot amennyiben
készpénzben nyújtják, úgy azt „Tisza hullámtér projekt: kivitelezés” megjelöléssel, az ajánlatkérő Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005101 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati
biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek
lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a
kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlat eredeti példányához csatolni kell befűzés nélkül
zárt borítékban. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell
egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára
kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
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VI.3.10. Közös ajánlattétel: Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a Kbt. 25. §-ában foglaltakat és az alábbiakat:
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
személyt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére egyetemleges felelősséget
vállalnak és azt, hogy közös Ajánlattevők külön-külön kötelesek számlát benyújtani a saját (rész)teljesítésükre
vonatkozóan. A közös ajánlattevők szerződésére vonatkozó részletszabályokat az Ajánlati Dokumentáció
tartalmazza.
VI.3.11. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
VI.3.12. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjában
meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon.
VI.3.13. Az ajánlati felhívás III.2.2) pont P.1. alpontjában foglaltak esetén, amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámoló
közzétételét, akkor Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nemzeti joga szerint nem köteles
a közzétételre, és egyúttal nyilatkozzon az előző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményére
vonatkozóan.
VI.3.14. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján a
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan legalább nettó 500 000 000
HUF/év és 100 000 000 HUF/kár mértékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre és jelen közbeszerzés
tárgyára (töltésépítés, töltésbontás, műtárgyépítés, műtárgybontás, övzátonyok rendezése, nyárigátak
bontása, az árvízi levezetősáv rendezése, hullámvédő erdő telepítés,) vonatkozó felelősségbiztosítással,
ami a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő hatállyal bír. A felelősség biztosításnak ki kell terjednie a
tervezési feladatokra, a harmadik személynek okozott kárra, illetve az ajánlattevő valamint a Kbt. szerinti
alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. Nyertes
ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvényt, illetve a kiterjesztés tényét igazoló dokumentum másolatát a
Szerződés aláírásának időpontjáig köteles átadni Ajánlatkérő részére. Amennyiben az eljárás nyertese fenti
kötelezettségeinek az előírt határidőre nem tesz eleget, Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevőnek felróható okból
jogosult elállni a szerződéskötéstől.
Ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell arra irányuló szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban
történő győztes ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti.
VI.3.15. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás III.2.3) pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében
előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös ajánlattevői, vagy alvállalkozói
teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely közös ajánlattevőként, alvállalkozóként
saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják
meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban és/vagy %-ban). Amennyiben a referencia szerinti munkát közös
részvételre jelentkezők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők
által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét
minden egyes közös részvételre jelentkező saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés
a közös részvételre jelentkezők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó
részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
VI.3.16. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának komplexitására és értékére tekintettel szigorúbb szabályokat
határoz meg, mint a minősített ajánlattevői követelményrendszer. Azon alkalmassági követelmények



HL/S S140
23/07/2015
257741-2015-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 20/24

23/07/2015 S140
http://ted.europa.eu/TED

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

20/24

megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2.) P.1., P.2., P.3. és III.2.3. pont) M.1., M.2.
VI.3.17. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a felhívás és dokumentáció vagy a Kbt. (Kbt. 60 § (3)
bekezdés szerinti nyilatkozat csak eredetiben) ettől eltérően rendelkezik.
VI.3.18. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
VI.3.19. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetben az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
VI.3.20. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérő erre való tekintettel idegen
vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt
okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő által elkészített
felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlatkérő a magyar fordítást
tekinti irányadónak.
VI. 3.21. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése során a magyar szakmai
nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos
biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árnak tartalmazni kell. Amennyiben
nyertes ajánlattevő feladatai szerződésszerű teljesítése során, illetve a rendelkezésre állási időszak alatt a
teljesítésnyújtásához, feladatai ellátásához a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkező
szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretének hiányából adódó minden
következményt, beleértve a szaktolmács, illetve szakfordítás biztosítását, illetve mindezek költségét is, nyertes
ajánlattevőnek kell viselnie.
VI.3.22. Amennyiben a megítélt támogatás összege és a projekt műszaki tartalma csökken azt a Kbt. 40. § (3)-
(4) bekezdés alapján olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy
teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
VI.3.23. Vállalkozó csak a ténylegesen teljesített feladatok elvégzése után jogosult díjazásra. Amennyiben
a projekt műszaki tartalma csökken, úgy a kivitelezési munkák ezen elmaradó részének megvalósításával
kapcsolatos feladatok ellátása Vállalkozónak nem feladata és azután értelemszerűen Vállalkozó vállalkozói díjra
sem jogosult.
VI.3.24. Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az alábbi
jogszabályok előírásai szerint kell eljárni: a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
rendeletei, A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, Az
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet,
547/2013. (XII.30) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről; 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 272/2014 (XI.5.) Korm.
rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
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felhasználásának rendjéről, 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art 36/A. §); 2007. évi CXXVII.
általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja; 2011. CXCV. törvény államháztartásról;
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 1997. évi LXXVIIII.
törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari
kivitelezési tevékenységről
VI.3.25. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján.
VI.3.26. Az ajánlati dokumentáció átvétele és kiegészítő tájékoztatás:
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen – ezen belül a nyilatkozatmintákat szerkeszthető
formátumban – és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton elérhetővé teszi az ajánlatkérő nevében
eljárni jogosult szervezet honlapján (http://www.ovf.hu), ezen belül a http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek”
elérhetőség alatt, a dokumentációkat az eljárás tárgyával azonosítva. A dokumentáció valamint a kiegészítő
tájékoztatás(ok) a fenti honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott
példányban az ajánlatkérő székhelyén. A dokumentáció, valamint a kiegészítő tájékoztatás(ok) letöltésének
visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt és (adott esetben) kiegészítő
tájékoztatás(oka)t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a
dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő
haladéktalan megküldésével (faxon, e-mailen) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel
feltétele. Ajánlatkérő ezen előírása alapján alkalmazhatja a Kbt. 45.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy
az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlatevőnek közvetlenül is megküldhesse!
Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg Ajánlatkérő részére
a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t és ez esetben Ajánlattevőnek kell tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő
tájékoztatás kérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak
az irányadók. Ajánlatkérő a beérkező kérdések gyorsabb megválaszolása érdekében kéri, hogy azok minden
esetben szerkeszthető word formátumban is kerüljenek megküldésre a buzsaki.judit@ovf.hu e-mail címre.
VI.3.27. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
VI.3.28. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás
nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A szerződés alapján a
Megrendelő jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására, átdolgoztatására. Mindezen jogok ellenértékét
ajánlattevők az ajánlati ár meghatározásánál kifejezetten kötelesek figyelembe venni. .
VI.3.29. Feltételes összeg (tartalékkeret): ajánlatkérő a KEOP forrás (I. szakasz) terhére 50 000 000 HUF,
míg a KEHOP forrás (II. szakasz) terhére 100 000 000 HUF értékű feltételes összeget biztosít, de legfeljebb
az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) 10 %-a.. A feltételes összeg (tartalékkeret), igénybevételének részletes
szabályait a dokumentáció tartalmazza. A feltételes összeg (tartalékkeret), nem képezi az Ajánlattevő által adott
nettó Ajánlati Ár részét.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a KEOP forrás (azaz az I. szakasz) keretében rendelkezésre
álló anyagi fedezet összege 1 569 346 512 HUF, melyből 50 000 000 HUF feltételes összeg (tartalékkeret).
Amennyiben ajánlattevő az KEOP forrás keretében megvalósítandó feladatokra ezt meghaladó egyösszegű
ajánlati árat ajánlat meg, úgy Ajánlatkérő jogosult az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítani.

http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek
mailto:buzsaki.judit@ovf.hu
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VI.3.30. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen
megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
VI.3.31. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
VI.3.32. Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezéssel érintett települések bármelyikének közigazgatási területén, a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább 1 db irodahelyiséget, (összesen legalább
20 m² alapterülettel) 1 fő részére munkavégzésre alkalmas állapotban berendezve.
VI.3.33. Ajánlattevőnek a saját szervezetére vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet (továbbiakban: ET) kell
készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés lezárásáig érvényes ET-vel
kell rendelkezni.
VI.3.34. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlatát az előzetes vizsgálatról szóló határozat, a
vízjogi létesítési engedély és az egyéb hatósági engedélyek, az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció
és mellékletei, a hatályos jogszabályok előírásai, valamint a helyszín és a körülmények alapos ismeretében
tette meg, valamint tudomásul vette az ajánlatkérő felhívását az ár- és belvíz megjelenésének lehetőségéből,
továbbá a talajrétegezettség és talajvízszint változásából, a régészeti feltárások következményeiből és a
lőszermentesítésből származó kockázatokról.
VI.3.35. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege az azonos az
Ajánlati Ár (nyertes ajánlattevő megajánlása) és a feltételes összeg együttes összegével.
VI.3.36. A felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás tekintetében Ajánlatkérő vízépítési tevékenység
alatt az alábbi vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények kivitelezését érti:
— árvízvédelmi töltések, árvízvédelmi falak és műtárgyaik,
— belvízvédelmi csatornán létesített műtárgyak és szivattyútelepek,
— folyó- és tószabályozási művek, partvédőművek,
— árvízvédelmi szükségtározók, tározók, záportározók és műtárgyaik.
VI.3.37. Ajánlatkérő a „magán tulajdonban lévő területek” alatt az Ajánlati Dokumentáció mellékletét képező
ingatlan kimutatásban szereplő – magán, önkormányzat, erdőbirtokosság, szövetkezet – bejegyzésű területeket
érti.
VI.3.38. Ajánlatkérő a „nem magán tulajdonban lévő területek” alatt az Ajánlati Dokumentáció mellékletét
képező ingatlan kimutatásban szereplő – Magyar Állam, TSz földhasználat, nincs adat, magán volt –
bejegyzésű területeket érti.
VI.3.39. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát valamennyi pénzforgalmi számlájáról.
VI.3.40. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéshez annak megkötése időpontjáig forrásonként csatolni a
dokumentáció előírásainak megfelelő részletezettséggel kidolgozott
a) (KEOP/KEHOP forrásra külön elkészítve) vonalas Műszaki és Erőforrás Ütemtervet, valamint
b) (KEOP/KEHOP forrásra külön elkészítve) Pénzügyi Ütemtervet.
c) (KEOP/KEHOP forrásra külön elkészítve) A projekt teljes időtartama alatt min. 3 fő munkanélküli és tartósan
munkanélküli személy foglalkoztatására vonatkozó ütemtervet.
A szerződés forrásonkénti hatályba lépésekor nyertes ajánlattevő köteles a benyújtott ütemtervet aktualizálni, az
egyes Ütemtervek módosítása a teljesítés során nem minősül szerződés módosításnak.
Az a)-b) pontban foglaltak teljesülésének elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, továbbá a b) pontban foglalkoztatandó létszám nem teljesítése
hibás teljesítésnek minősül az arra irányadó jogkövetkezmények alkalmazása mellett.
VI.3.41. A szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti
minőségirányítási tanúsítvány és az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) rendszerszabvány szerinti
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munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az
Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása, melyre tekintettel Nyertes Ajánlattevőnek
a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell
vízépítési tevékenység, tereprendezési tevékenység, és/vagy tereprendezési tevékenység, és/ vagy
árvízvédelmi védművek és műtárgyak kivitelezése MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási- és az MSZ
28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti
tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a
Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
VI.3.42. Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartással
rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, Ajánlatkérő ezúton határozza meg az ehhez kapcsolódó
minimális jogosultságot azzal, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, azonban legalább 4 szakember
biztosítása szükséges:
1 fő, MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) kategóriába sorolt felelős műszaki vezető (korábbi szabályozás szerint
MV-VZ/A)
1 fő vízkár elhárítás szakterületen VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) korlátozott kategóriába – sorolt tervezői
jogosultsággal rendelkező tervező mérnök (korábbi szabályozás szerint VZ-T)
1 fő erdőmérnök, aki rendelkezik ER-Sz (vagy azzal egyenértékű) vagy ER-T (vagy azzal egyenértékű)
szakértői jogosultsággal, vagy akit a Földművelésügyi Minisztérium erdészeti szakértőként névjegyzékébe
(vagy azzal egyenértékű) nyilvántartásba erdészeti szakértő szereplő szakember.
1 fő SZTVE (Természetvédelem szakterület élővilágvédelmi részterület (vagy azzal egyenértékű) és SZTVF
(Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek részterület (vagy azzal egyenértékű)
1 fő erdőmérnökkel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága jogosult szakértői
névjegyzékében (vagy azzal egyenértékű) szerepel.
Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2. pontjában felsorolt műszaki szakértőknek szerepelnie
kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) vagy az illetékes
vonatkozó hatóság/minisztérium/hivatal névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani
kell.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott
szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a megajánlott szakember
a kamarai hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezni fog
A nyilvántartásba vétel elmaradása bármely szakember esetében Ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb
ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara,
a Magyar Építészeti Kamara, illetve az illetékes hatóság/minisztérium/hivatal honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri,
hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali
nyilvántartási számát (amennyiben már rendelkezik kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali regisztrációval) és
a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a szakember, így különösen a más tagállamban jogosultságot
szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő
nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat magyar nyelvű fordításának másolati
példányát kérjük benyújtani.

www.mmk.hu
www.mek.hu
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VI.3. 44. Kiegészítés a II.3) ponthoz:
A KEOP forrás (I. szakasz) kötbérterhes végteljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 3 hónap, a
KEHOP forrás (II. szakasz) kötbérterhes végteljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 32 hónap.
VI.3. 45. A szerződés megkötéstől való mentesülés
Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján rögzíti, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötendő Vállalkozási szerződés aláírására nem kerül sor 30.9.2015. napjáig, úgy ajánlatkérő jogosult
a szerződés aláírásától elállni, tekintettel arra, hogy a projekt I. szakaszának finanszírozása 100 %-ban a
KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 számú pályázat keretéből valósul meg, melynek végső elszámolásának időpontja
31.12.2015. napja, így a megjelölt időponton túl, a szerződés keretében megvalósítandó feladatok teljesítése
Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen szolgáltatásra irányulna.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdés
alapján.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
20.7.2015

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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