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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349008-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése
2015/S 193-349008

Országos Vízügyi Főigazgatóság, AK08474, Márvány utca 1/d., Címzett: dr. Buzsáki Judit, Budapest
1012, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 12254400. Fax:  +36 12120773. E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 23.7.2015, 2015/S 140-257741)

 
Tárgy:
CPV:45243510, 45246000, 45111000, 45112700, 45111220, 77200000, 77230000, 71320000, 77231600
Árvízvédelmi töltés építése
Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
Tereprendezési munkák
Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
Erdészeti szolgáltatások
Erdészettel kapcsolatos szolgáltatások
Mérnöki tervezési szolgáltatások
Erdőtelepítési szolgáltatások
A következő helyett:

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
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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349008-2015:TEXT:HU:HTML
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— 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.
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.
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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.
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
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— 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, 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.
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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.
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 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.
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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.).
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
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nettó szerződéses érték 5 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla értéke nem lehet kevesebb a nettó
szerződéses érték 5 %-ánál.
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.1.4) Egyéb különleges feltételek:
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.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
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.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
18.9.2015 (10:00)
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IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
18.9.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
18.9.2015 (10:00)
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk:
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.3.24. 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
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.3.26. 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.

http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek
mailto:buzsaki.judit@ovf.hu
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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) További információk:
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.
VI.3) További információk:
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.3.35. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege az azonos az Ajánlati Ár
(nyertes ajánlattevő megajánlása) és a feltételes összeg együttes összegével.
VI.3.40. 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. 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) További információk:
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 16.10.2015. 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.
Helyesen:

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
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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
A teljes beavatkozási terület Natura 2000 terület.
Az AF II.3.) pontja szerinti határidőben megvalósítandó feladatok főbb munkamennyiségei:
— Előkészítő munkák:

• kaszálás ~357 301 10 m2,

• bozót- és cserjeirtás ~23 610 10 m2;
— Földmunkák:

• töltésépítés ~1 298 509 m3,

• töltés bontás (árvízvédelmi töltések) ~777 425 m3,

• anyagnyerőhelyeken alkalmatlan többlet földmennyiség kitermelése ~ 455 500 m3,

• övzátonyok és depóniák bontása ~65 400 m3;
— Műtárgyépítés és rekonstrukció:
• csappantyús vízpótló műtárgy (1 600 mm átmérőjű) – Csatlói Holt-Tisza – 1 db,
• zsilipes áteresz (2 x 2 000 mm átmérőjű) – Tiszaroff-felsőréti nyárigát – 1 db,
• 1 nyílású zsilipes- szivattyús áteresz (1 000 mm átmérőjű) – Óballai töltésáthelyezés – 1 db,
• műtárgy rekonstrukció – Zsidófoki zsilip – 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 ~ 4260 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:
1. 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.) Korm. rendeletnek
megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
2. 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.
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3. 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.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése,
üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. 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.
6. Természetvédelmi célú növényzet áttelepítés tervezése, egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése,
az áttelepítés teljes körű kivitelezése.
7. Árvízvédekezési, vízkárelhárítási terv elkészítése, jóváhagyatása az illetékes vízügyi szervekkel.
8. Megvalósulási tervek készítése.
9. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
10. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
11. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. A kivitelezés során vízügyi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
13. A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
14. 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.
15. A tervezett beavatkozások és létesítmény megvalósítását jelző „B” típusú és „D” típusú hirdetőtáblák kihelyezése,
szükség esetén a kihelyezés engedélyeztetése.
16. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal,
szervekkel.
17. Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően a műtárgyak esetében a próbaüzem elvégzése.
18. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése, a garanciális időszak alatt
pedig, az üzembehelyezési eljárás keretében felmerülő hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítése.
19. 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.
20. 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.
21. 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, 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.
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22. 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.
23. Az 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.”
24. Nagyvízi meder rendezési terv felülvizsgálata, akkreditálása, átvezetése a megvalósítani kívánt létesítmények
figyelembe vételével.
25. 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.
26. 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 részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei tartalmazzák.
Az ajánlattételi dokumentáció 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.
A műszaki beavatkozások vonatkozásában (vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységek) az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza az érvényes vízjogi létesítési tervdokumentáció alapján készített kiviteli ajánlati
tervdokumentációt.
Az anyagnyerúőhelyek esetében bányatörvény szerinti komplex műveleti tervet el kell készíteni és azt a
bányakapitánysággal jóvá kell hagyatni, mely a nyertes vállalkozó feladata.
A mennyiségeket nyertes ajánlattevőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a hatályos előírások (jogszabályok, szabványok) betartása mellett kell
megvalósítania! Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kiadott dokumentációban és annak mellékleteiben
szereplő esetlegesen már nem hatályos szabványok, jogszabályok helyett a hatályos előírások betartását várja el a
kivitelezés során.
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 műszaki beavatkozásokkal párhuzamosan végezhető az árvízi levezetősávban a rehabilitációs beavatkozások
kivitelezése, de a kivitelezési munkálatokat össze kell hangolni.
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 utáni ápolás, pótlás,
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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 a nettó egyösszegű ajánlati árának 0,5 %-a; A
kötbér maximuma a 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 nettó egyösszegű ajánlati ár 25 %-a.
A 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.
Teljesítési biztosíték: a teljesítés időtartamára, a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként, a
megajánlott nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-ának megfelelő értékben, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített
formában rendelkezésre bocsátandó biztosíték. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésének időpontjában a
Megrendelő rendelkezésére kell állnia.
Jótállási biztosíték: a jótállási kötelezettség 36 hónap, mely kezdő (műszaki átadás-átvételének) időpontjától a jótállási
kötelezettség lejártáig, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint nyújtandó a 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 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 a teljesítés 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.).
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:
Ajánlatkérő a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre
közötti szakaszon” tárgyú projekt finanszírozására támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A projekt
várhatóan 100 %-os támogatási intenzitással valósul meg, az Európai Unió és központi költségvetés együttesen
finanszírozza.
Feltételes összeg (tartalékkeret): 150 000 000 HUF értékű, de legfeljebb a nettó Egyösszegű ajánlati ár 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 Egyösszegű
ajánlati ár részét.
Szállító finanszírozás kertében történik a számla kiegyenlítése.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
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 és a végszámla
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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.
A Vállalkozó az elszámolható összege 30 %-ának megfelelő szállítói előlegre jogosult, a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet
119. § (1) bekezdés alapján.
Nyertes ajánlattevő az 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.
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 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján, átutalással kerülnek
kiegyenlítésre a kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
A folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban 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:
— 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;
— 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.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
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 fejlesztés eredményeként árvízkár ellen kielégítően védett lakosok száma – 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;
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— 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.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
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 és építés előkészítő munkákból (mely bozót és/vagy
aljnövényzet eltávolítási és/vagy irtási munkát foglalt magába) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének
el kell érnie vagy meg kell haladnia a 3 000 000 000 HUF összeget.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
3.11.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
3.11.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
3.11.2015 (10:00)
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a tárgyi projekt finanszírozásának biztosításra pályázatot fog benyújtani, így az eljárásra a Kbt. 40. § (3)–(4)
bekezdései irányadóak.
VI.3) További információk:
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, 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások 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.
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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.3.26. 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 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.3.28. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi és időbeli korlátozás
nélküli, határozatlan időre szóló, 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) További információk:
—.
—.
VI.3) További információk:
VI.3.33. Nyertes 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.3.35. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege azonos az Egyösszegű
Ajánlati Ár (nyertes ajánlattevő megajánlása) és a feltételes összeg együttes összegével.
VI.3.40. Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a dokumentáció előírásainak megfelelő részletezettséggel kidolgozott:
a) vonalas Műszaki és Erőforrás Ütemtervet, valamint;
b) Pénzügyi Ütemtervet;
c) A projekt teljes időtartama alatt min. 3 fő munkanélküli és tartósan munkanélküli személy foglalkoztatására vonatkozó
ütemtervet.
A szerződés hatályba lépésekor nyertes ajánlattevő köteles a benyújtott ütemtervet aktualizálni, az egyes Ütemtervek
módosítása a teljesítés során nem minősül szerződés módosításnak.
A c) pontban foglalkoztatandó létszám nem teljesítése hibás teljesítésnek minősül az arra irányadó jogkövetkezmények
alkalmazása mellett.

http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek
mailto:buzsaki.judit@ovf.hu
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VI.3.44. Kiegészítés a II.3.) ponthoz:
A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 32 hónap, ami megegyezik a Támogatási Szerződés
hatálybalépésnek napjával.
VI.3) További információk:
—.
—.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Az ajánlati felhívás VI.3.29. és 45. pontjai törlésre kerültek.
A jelen korrigendumban módosult pontok tükrében a kiadott ajánlati dokumentáció (annak szerződés tervezete, valamint
műszaki leírása átdolgozásra került).
A módosított ajánlati dokumentáció elérhető az ajánlati felhívás VI.3.26. pontjában megadott oldalon (ajánlatkérő
honlapján (http://www.ovf.hu), ezen belül a http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek” elérhetőség alatt).
Ajánlatkérő 14.9.2015. napján a Kbt. 45. § (4) bekezdése alapján – valamennyi gazdasági szereplő értesítése mellett –
az ajánlattételi határidőt módosította 8.10.2015. napja 10:00 órára.

http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek

