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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280036-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Szivattyúállomás építése
2016/S 155-280036

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon:  +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu 
Fax:  +36 12120773
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Andrássy út 17. II. emelet, 10. ajtó
Budapest
1061
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Éva
Telefon:  +36 17930640
E-mail: drmolnareva@mkbt.eu 
Fax:  +36 17930648
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Andrássy út 17. II. emelet, 10. ajtó

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
mailto:drmolnareva@mkbt.eu
http://www.ovf.hu
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Budapest
1061
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Éva
Telefon:  +36 17930640
E-mail: drmolnareva@mkbt.eu 
Fax:  +36 17930648
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
A „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció”,
KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 projektben a Tassi Műtárgy megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.2) Fő CPV-kód
45232152

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és -rekonstrukció” című, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító számú projektben a Tassi
Műtárgy FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45251120
71240000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:
A teljesítés fő helyszíne: Makád község közigazgatási területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tassi vízleeresztő műtárgy létesítéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és az építési
munkák megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend.-nek megfelelően.

mailto:drmolnareva@mkbt.eu
http://www.ovf.hu
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A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Tassi vízleeresztő műtárgy létesítése
— 25 m³/sec névleges kapacitású szivattyú-turbina (reverzibilis),
— gépegység 2 db,
— 710 kW névleges teljesítményű motor-generátor (reverzibilis),
— villamos gépegység 2 db,
— földmunka 128 000 m³,
— beton és vasbeton szerkezet 7 600 m³, amelyből 2 500 m³ vasbeton résfal,
— acélszerkezet 187 tonna,
— 20 kV távvezeték 21 km.
A nyertes feladata:
— a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése beleértve a próbaüzemeltetési terv elkészítését is, valamint az
árvízvédekezési terv, a megvalósulási tervek elkészítése és a teljes építési terület lőszermentesítési tervezése,
— a beruházás kivitelezése, beleértve az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szükséges tervek, az
üzemeltetési, kezelési és karbantartási utasítások és gépkönyvek elkészítését,
— vízügyi, -természetvédelmi és régészeti szakfelügyelet biztosítása,
— a létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése, azzal, hogy a „B” és „D” típusú kommunikációs táblák
megtervezése és legyártatása nem a nyertes feladata, azt a PR tevékenységért felelős végzi, de a nyertesnek
kell kihelyezni ezeket.
A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.
A kivitelezés tervezett időtartama 34 hónap.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlati tervtől eltérő ajánlat benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak és a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint:
Ajánlati tervtől eltérő ajánlat csak a vízgépészeti főberendezésre/főgépcsoportra (turbina-szivattyú, olajnyomó-
telep, hőcserélő, gyorsító hajtómű és a motor-generátor) nyújtható be a III. kötet 4.4 pontban foglaltak szerint.
Ha ajánlattevő a vízgépészeti főgépcsoportra az Ajánlatkérő által kiadott műszaki dokumentumok (ajánlati terv)
szerinti ajánlatot nyújtja be, akkor egyéb létesítményekre nem adhat ajánlati tervtől eltérő ajánlatot.
Valamennyi ajánlattevőnek, azaz az ajánlati terv választása esetén is, a vízgépészeti főberendezések
vonatkozásában igazoló számítást kell az ajánlata részeként benyújtania, amely számítások jól követhetően
és egyértelműen alátámasztják, hogy a beépíteni kívánt berendezések a dokumentációban részletezett
üzemállapotok mindegyikében megfelelőképpen működnek, különös figyelemmel a berendezések esetleges
levegősödésére.
A számítások elkészítésénél a hatályos és jogerős környezetvédelmi és vízjogi engedélyben foglaltakat,
a dokumentáció vonatkozó előírásait kell kiinduló adatként kezelni és figyelembe venni, a következő
megkötésekkel: Az egyes gépek névleges kapacitása nem lehet kevesebb 25 m³/s-nál. A gépek száma
két darabban meghatározott. Az egyes gépek névleges teljesítménye nem lehet kevesebb 0,7 MW-nál. A
vízlebocsátó csatorna alvízi és felvízi küszöbszintje nem térhet el a tervekben meghatározott szintektől.
Az ajánlati tervekben rögzített megoldástól való eltérés esetén az ajánlathoz csatolt műszaki-szakmai ajánlat
kidolgozásának részletezettsége meg kell, hogy feleljen az ajánlati műszaki dokumentáció kidolgozottsága
színvonalának és az ajánlati műszaki dokumentációban meghatározott előírásoknak.
Ha az igazoló számítások nem támasztják alá a vízgépészeti berendezések megfelelő működését, vagy az
ajánlat nem tartalmazza azt, vagy ha az ajánlattevő által bemutatott műszaki tartalom nem felel meg a fenti
feltételeknek, akkor az ajánlat érvénytelen.
Ajánlattevőnek a választott műszaki megoldás megfelelőségéről ajánlatában nyilatkozni kell.
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Ajánlattevő vagy a dokumentáció műszaki részében meghatározott tartalomra vagy az ajánlattevő által
kidolgozott, az előírásoknak megfelelő, de az ajánlati tervtől eltérő megoldásra adhat ajánlatot, egyszerre két
ajánlat nem nyújtható be. Ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az előírásoknak,az ajánlat érvénytelen.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége – 2.1. Speciális építési munkák
tervezője (1–10 pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége – 2.2. Villamossági tervező (1–10) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége – 2.3. M.2.e) pont szerinti tervező
szakmai tapasztalata (1–10) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Szakmai ajánlat – SZ1.A. Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje (1–10) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Szakmai ajánlat – SZ1.B. Munkamenet ütemterv (Munkamenet-szervezési
folyamatterv) (1–10) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Szakmai ajánlat – SZ1.C. Kivitelezés térbeli organizációja (1–10) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 34
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Részajánlattétel kizárásának indokolása: A beszerzés tárgyának jellege és a FIDIC Sárga Könyv szerinti
komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé. A műtárgy elemei egy műszaki egységet
alkotnak, műszaki-szakmailag nem válaszhatók szét a területszerzés, nyomvonal kijelölés, engedélyeztetés,
megvalósítás folyamatai és gazdasági, műszaki okokból az üzemeltetés is szükségessé teszi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II.
Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
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bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.”
8–14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A „Kr.” 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró
okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.
Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:
A „Kr.” 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban
az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban
történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben
nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
SZ.2. alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill.
a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkeznek.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része
szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
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rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontjai értelmében csatolja a cégkivonatban szereplő
valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális
tartalommal:
— a pénzforgalmi számla/számlák száma,
— a pénzforgalmi számla/számlák megnyitásának időpontja(i),
— a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül
előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint
definiált, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (A sorban állás szóhasználat is elfogadott);
P.2. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján – ha a letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét – csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a
kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző 3
– számviteli beszámolóval – lezárt üzleti év vonatkozásában.
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az
Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának
benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző 3 lezárt üzleti év
tevékenységének eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vízépítési és
vasbeton szerkezetépítési és speciális mélyépítési munkát magában foglaló kivitelezési tevékenység) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés
tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket;
P.3. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás
feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (vízépítési és vasbeton szerkezetépítési és
speciális mélyépítési munkát magában foglaló kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének
kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
A P.2. és a P.3. alkalmassági követelmények tekintetében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
19. § (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (6)–(7) bekezdéseiben foglaltakra
is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P.1. a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári
napot meghaladó sorbaállítás fordult elő;
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P.2. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás
feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P.2. pont szerinti gazdasági és pénzügyi
alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési és vasbeton
szerkezetépítési munkát magában foglaló kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele nem éri el legalább a 4 700 000 000 HUF-ot;
P.3. jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (vízépítési és
vasbeton szerkezetépítési és speciális mélyépítési munkát magában foglaló kivitelezés) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 4 700 000 000 HUF összeget.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.
és P.2. pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része
szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)–(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap befejezett és
a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22.
§ (3) alapján.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő másik
fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét (nettó
HUF), és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen
felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor;
M.2. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével,
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni
kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe.
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Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját
kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
Ha az M.2.a)–M.2.f) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem
szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat,
ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az
ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű
másolatban benyújtani;
M.3. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, és műszaki felszereltség leírása cégszerű nyilatkozattal, min. a követelményeknek való
megfelelés egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal; aminek az üzemképes és teljesítésre
alkalmas állapotra von. nyilatkozatot is tartalmaznia kell. Csatolni kell a rendelkezési jogosultságot igazoló
okirat(ok)at is: saját tulajdonú eszköznél az eszköznyilvántartó kartonnak vagy kivonatának egyszerű másolatát,
bérelt vagy lízingelt eszköz esetén mindkét fél által aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciákkal:
1. természetes vízfolyásra telepített, vasbeton szerkezetépítési munkákat, vízgépészeti berendezések, turbina
és a hozzá kapcsolódó generátor beépítését tartalmazó vízgazdálkodási (vízgazd.) tárgyú referencia (ref.);
2. összesen min. 1 850 m² vasbeton résfal építési ref., amelyből min. 1 ref. vízszint szabályozási funkcióval bíró
vízépítési műtárgy részeként valósult meg;
3. vízszint szabályozási funkcióval rendelkező vízgazd. műtárgy építése, ahol a ref. ellenértéke elérte a min. 2
500 000 000 HUF értéket, és tartalmazta a műtárgyhoz csatlakozó árvízvédelmi töltés kivitelezését;
4. vízgazd. létesítmény megvalósításához kapcsolódó min. 4 km hosszúságú, min. 20 kV feszültség szintű
elektromos hálózat építése, amely a szükséges vezetékjogi létesítési engedélyezési eljárások lefolytatását is
tartalmazta;
5. min. 25 m³/sec kapacitású megvalósult vízierőmű és/vagy szivattyútelep kiviteli terveinek tervezése.
A referenciák az M.1.2. kivételével pontonként max. 1 referenciával teljesíthetőek; 1 referenciával több
alkalmassági követelmény is igazolható;
M.2. nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.a) min. 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:
— 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. (266/2013 Kr.) szerinti MV-É és MV-M és MV-VZ vagy azokkal egyenértékű
jogosultságokkal (e. j-gal) vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal (megszerz.
szük. végz. és sz. gyak.-tal),
— min. 5 év – ezen belül min. 2 év vízépítési munkában szerzett – szakmai tapasztalattal,
— min. 1 db vízsszintszabályozó vízgazd. létesítmény építésében szerzett tapasztalattal,
— FIDIC Sárga Könyv szerinti vízépítési munkában szerzett projektvezetői tapasztalattal;
M.2.b) min. 1 fő projektvezető-helyettessel, aki rendelkezik:
— 266/2013 Kr. szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-tal,
— min. 5 év – ezen belül min. 2 év vízgazd. építmények kivitelezésében szerzett – szakmai tapasztalattal,
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— min. 1 db vízgazd. építmény FIDIC Sárga Könyv szerinti kivitelezésében szerzett tapasztalattal, amiben
vízgépészeti berendezések beépítése is volt;
M.2.c) min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— 266/2013 Kr. szerinti MV-M vagy MV-VZ jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szük. végz. és
sz. gyak.-tal,
— min. 3 év építésvezetői gyakorlattal réselési munkákban, melyek közül min. 1-nél a résfal építése vízépítési
műtárgy része volt;
M.2.d) min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— 266/2013 Kr. szerinti MV-É és MV-M és MV-VZ vagy azokkal e. j-gal vagy a megszerz. szük. végz. és sz.
gyak.-tal,
— min. 3 év vasbeton szerkezetépítési tapasztalattal és részt vett min. 1 db olyan vízépítési vasbeton-
szerkezetépítési munkában, ami vízgépészeti acélszerkezet beépítését tartalmazta;
M.2.e) min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— 266/2013 Kr. szerinti VZ-TER és VZ-VKG vagy azokkal e. j-gal, vagy a megszerz. szük. végz. és sz. gyak-
tal.,
— min. 5 év tapasztalattal vízépítési műtárgyak és vízierőművek terén, és felelős tervezőként tervezett min. 1db
megvalósult vizierőművet;
M.2.f) min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— 266/2013 Kr. szerinti T és VZ-TER vagy azokkal e. j-gal, vagy a megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-tal;
— min. 3 év vízépítési nagyműtárgyak szerkezeti tervezési tapasztalattal és tervezett min. 1 db min. 40 m³/sec
kapacitású vízépítési műtárgyat.
1 személy 1 pozícióba jelölhető a fentiek közül;
M.3. alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. az alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas
állapotú műszaki felszereltséggel:
— lánctalpas, hidraulikus meghajtású, köteles, min. 400 kW-os réselő kotró, min. 2*25 t csörlőerővel,
— min. 10 m hosszú, min. 16 t önsúlyú és min. 2,8 m harapási szélességű réskanál,
— min. 1,5 m³ keverőkapacitású zagykeverő ciklon,
— min. 2 db, min 40 m3/órás homokleválasztó.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szállítói finanszírozás, támogatás intenzitás: 100 %.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés, a kifizetés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a Kbt. 135. § (4)–(6) bek. és a 272/2014. (XI.5.) „Kr.”
szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Ha a nyertes a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) és a 272/2014.(XI.5.) „Kr.” 1. melléklete
szerint történik a fizetés.
272/2014. (XI.5.) „Kr.” 119. § (1): Ajánlatkérő köteles biztosítani a szállító (nyertes) részére a szerződés
tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
Fizetési feltételeket érintő főbb jogszabályok:
— 2015. évi CXLIII. törvény (tv.),
— 272/2014. (XI.5.) Kr.,
— 2013. évi V. tv.,
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— 2003. évi XCII. tv.
A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési dok.-ok (I. kötet 2.8) tartalmazzák.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/09/2016
Helyi idő: 14:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 28/11/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/09/2016
Helyi idő: 14:00
Hely:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései alapján.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a
regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé
teszi az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
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dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell
érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.
2. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő
újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. A szerződést megerősítő kötelezettségek, melyek szabályai részletesen a szerződéstervezetben:
Kötbér: a szerződés olyan okból történő késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes
felelős.
Előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése és biztosíték nyújtása esetén.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses
Ár) 5 %-a.
Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses
Ár) 5 %-a.
Jótállás: 36 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelmére: 120 hónap.
4. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 119. § (2) alapján a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés alapján a szállító (nyertes) választása szerint:
a) a jelen eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt.
134. § (6) szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 83. § (1) szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
b) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt
biztosítékot.
5. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont; 1 pont a
legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. részszempontnál a
Közbeszerzési Hatóság 1.6 2012-i útmutatójának („Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 2.
részszempontnál Útm. III.B.1. pontja szerinti pontozás, a 3. részszempont esetében Útm. III.A.2. pontja szerinti
sorbarendezés, utána a III.A.1.ba) pont szerinti arányosítás, a dokumentációban meghatározottak szerint.
A 2.1., 2.2. és 2.3. alszempontok legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 1 fő szakember; 120 hónap.
A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, kerekítés: 2 tizedesjegyig.
6. A III.1.2) P.1.-P.3. és III.1.3) M.1.-M.3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők
jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
7. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti,melyet az ajánlattételi határidő
lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és aminek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke
20 000 000 HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghatározott módokon.
A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot befűzés nélkül kell az ajánlatához zárt borítékban
csatolni.
8. Ajánlattevő 2–3. részszempontokra vonatkozó ajánlata szakmai ajánlatnak minősül.
9. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
10. A Kbt. 29. § (3) alapján Ajánlatkérő jelen eljárást önálló ajánlatkérőként a jogi személyiséggel nem
rendelkező „RSD-Konzorcium” (további tag: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) konzorciumvezetőjeként
folytatja le.
11. A nyertesnek a dokumentációban előírt felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
10/08/2016
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