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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280441-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
2016/S 155-280441

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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
A felhasználói oldal 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/hazai-futo-projektek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Andrássy út 17. II. emelet
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.

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek
mailto:drmolnareva@mkbt.eu
http://www.ovf.hu
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Andrássy út 17. II. emelet
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:
Ráckevei (Soroksári-) Duna és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció
KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító számú projekt keretében FIDIC Mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok
ellátása.

II.1.2) Fő CPV-kód
71631000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási 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 tervezésre és kivitelezésre
FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC Mérnöki, műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátása.

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)
71631000
71520000
71310000
71248000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU101

mailto:drmolnareva@mkbt.eu
http://www.ovf.hu
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A teljesítés fő helyszíne:
A teljesítés fő helyszíne: Tass község és Budapest közigazgatási területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” projekt II.
szakasz:
A Tassi vízleeresztő műtárgy létesítésének kivitelezési tervezési és építési munkáinak megvalósítására
megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC Mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása:
— a projekt megvalósítására kötött szerződés teljesítésének FIDIC Mérnöki felügyelete és műszaki ellenőrzése
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a feladatleírásban és a
szerződéstervezetben foglaltak szerint,
— a szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása,
— vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,
— a környezetvédelmi és vízjogi létesítési engedélyek meglétének ellenőrzése, azok érvényességének nyomon
követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó időbeli előírásainak figyelemmel kísérése, az engedélyekben foglalt
előírások teljesítésének ellenőrzése,
— ajánlatkérő műszaki szakértőjeként a létesítmény megvalósításra irányuló közbeszerzés előkészítésében és
lebonyolításában való közreműködés; részvétel a bírálóbizottságban,
— a jogi kérdéseket is érintő dokumentumok előkészítésében való műszaki szakértői részvétel, együttműködés
az Ajánlatkérő jogi szakértőjével, közbeszerzési szakértőjével,
— vállalkozó területigénybevétellel kapcsolatos feladatainak felügyelete,
— a munkaterület átadás szervezése, a munkaterület átadáshoz tartozó feladatok ellátása,
— a kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása,
— közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást és teljesítésigazolást követő folyamatokban, az
utófelülvizsgálati eljárásokban a jótállási időszak alatt,
— a nyertes az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. Rend. 16. § (2) bek.
szerint a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági
előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását,
— az építési műszaki ellenőr feladata és egyben felelőssége:
— a jogerős és végrehajtható építésügyi hat. engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési
záradékkal ellátott terv.dok.-ban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartása,
— az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok
(tervek) megléte, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezése,
— az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése. (Étv. 43. § (1) bek. e)–h).
Főbb tervezett kivitelezési munkamennyiségek:
— 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,
— acélszerkezet 187 tonna,
— 20 kV távvezeték 21 km.
A FIDIC Mérnök folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelező vállalkozó tevékenységét, Ajánlatkérő nevében
eljárva. A kivitelezés alatt a kivitelezés helyszínén biztosítani kell az éppen folyó munkálatok felügyeletéhez
szükséges szakági műszaki ellenőrök szükség szerinti folyamatos jelenlétét.



HL/S S155
12/08/2016
280441-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4 / 12

12/08/2016 S155
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 12

A nyertes a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés szerződésszerű teljesítésének napjáig
köteles ellátni e pontban és a további közbesz. dokumentumokban meghatározott feladatait, továbbá a nyertes
a projekt zárójelentésének a KEHOP Irányító Hatóság által történő elfogadásáig és a kivitelezési szerződés
szerinti jótállási időszak (36 hónap) végéig Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Nyertesnek közre kell működnie a projekt zárójelentés elkészítésében, együttműködve a kivitelező
vállalkozóval.
A kivitelezés tervezett időtartama 34 hónap. A beruházás összértéke kb. nettó 4 700 000 000 HUF.
A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint történik.
A nyertes további feladatait a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 16. § (3) bek., és a további közbeszerzési dok.-ok
tartalm.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Szakmai szervezettség és módszertan / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 6

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 71
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág
(RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító
számú projekt.

II.2.14) További információk
Részajánlattétel kizárásának indokolása a Kbt. 50. § (2) bek. k) pontja és 61. § (4) bek. alapján:
A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete (FIDIC Mérnöki és műszaki
ellenőri tevékenység), és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, a
komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

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:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) vagy a Kbt. 63. § (1) szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
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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
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd-i 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 alk. 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 Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó mérnöki 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.
A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben 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 dok.-nak az egyszerű másolatban
történő benyújtásával szükséges igazolni.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a Magyar Mérnöki Kamara, ill. ter.-i kamarái által vezetett
névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Mo.-on letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alk.-i köv.-eknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alk.-i köv.-eknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcs. 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 telj-ének időtartama
alatt.
A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,
ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:



HL/S S155
12/08/2016
280441-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6 / 12

12/08/2016 S155
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6 / 12

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
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)–(8) 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 szerinti, 15
naptári napot meghaladó sorbaállítás. (A sorban állás szó 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 (folyami vagy
területi vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC Mérnöki és/vagy
műszaki ellenőri 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 üzleti év közbeszerzés tárgyából (folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy
árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC Mérnöki és/vagy műszaki ellenőri 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;
P.4. a Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. d) pontja alapján csatolja a szakmai felelősségbiztosításának
fennállásáról szóló igazolásként a biztosítási kötvény vagy a biztosítótól származó egyéb igazolás egyszerű
másolati példányát és az utolsó biztosítási díj megfizetésének igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
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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;
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.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 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 (folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi
beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC Mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el legalább a 88 000 000 HUF-ot;
P.3. jelen felhívás feladását megelőző három üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (folyami vagy területi
vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC Mérnöki és/vagy műszaki
ellenőri tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el
legalább a 88 000 000 HUF összeget;
P.4. nem rendelkezik mérnöki tevékenységre érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke
legalább 500 000 000 HUF/év és legalább 250 000 000 HUF/káresemény.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
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)–(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 36 hónap befejezett
és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22.
§ (1) alapján.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő
másik fél nevét és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, 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 FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátásával érintett
beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban került sor;
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M.2. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) 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.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai gyakorlat és 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.d) 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 – amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó 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. § (3) c) pontok alapján csatolja kell a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során
alkalmazni tud;
M.4. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) g) pontok alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírása, amiket az ajánlattevő teljesítés során alkalmazni tud. A megfelelés a leírás helyett igazolható az előírt
környezetvédelmi irányítási rendszer bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány
egyszerű másolatának csatolásával is (Kr. 24. § (4)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban min. 1 db, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, az alábbi feltételek mindegyikét teljesítő referenciával:
a) tárgya folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott
FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása;
b) a FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások értéke elérte min. a nettó 80 000 000 HUF-ot;
M.2. nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.a) min. 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:
— építőmérnöki, vízépítő mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki vagy ezekkel egyenértékű (e.) felsőfokú
végzettséggel,
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. (266/2013 Kr.) szerinti SZB vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (e. j-gal)
vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal (megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-
tal),
— a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. (297/2009 Kr.) szerinti SZVV-3.5. vagy SZVV-3.6. szakértői jogosultsággal,
vagy azzal e. j-gal vagy a megszerz. szük. végz. és sz. gyak.-tal,
— min. 36 hónap projektvezetőként, vagy annak helyetteseként szerzett műszaki ellenőri és/vagy FIDIC
Mérnöki szakmai tapasztalattal,
— projektvezetőként, vagy annak helyettesként min. 1 db vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során
nyújtott FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
M.2.b) min. 1 fő projektvezető-helyettessel, aki rendelkezik:
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— építőmérnöki, vízépítő mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki vagy ezekkel e. felsőfokú végzettséggel,
— 266/2013 Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szük.
végz. és sz. gyak.;
— min. 36 hónap projektvezetőként, vagy annak helyettesként szerzett műszaki ellenőri és/vagy FIDIC Mérnöki
szakmai tapasztalattal;
— min. 1 db, folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi beruházás megvalósítása során
nyújtott FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásában szerzett tapasztalattal;
M.2.c) min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— 266/2013 Kr. szerinti ME-V műszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szük. végz.
és sz. gyak.;
— min. 36 hónap szakmai gyakorlattal építmények villamossági műszaki ellenőrzése területén;
M.2.d) min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— szakirányú felsőfokú műszaki végzettséggel;
— 266/2013 Kr. szerinti VZ-TER vagy azzal e. j-gal, vagy a megszerz. szük. végz. és sz. gyak.;
— 297/2009 Kr. szerinti SZVV-3.5. vagy SZVV-3.6. szakértői jogosultsággal vagy azzal e. j-gal, vagy a
megszerz. szük. végz. és sz. gyak.;
— min. 60 hónap vezető tervezői szakmai gyakorlattal vízgazdálkodási és/vagy környezetvédelmi beruházások
tervezése területén.
1 személy 1 pozícióba jelölhető a fentiek közül.
Valamennyi szakembernél az előírt gyakorlati idő a releváns jogosultság megszerzését, vagy az annak
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő leteltét követő időszakban vehető figyelembe;
M.3. nem rendelkezik műszaki ellenőri és FIDIC Mérnöki tevékenységre vonatkozó ISO 9001 nemzetközi
szabványnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki tevékenységre vonatkozó
minőségbiztosítási intézkedések leírásával;
M.4. nem rendelkezik műszaki ellenőri és FIDIC Mérnöki tevékenységre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi
szabványnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi
rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki tevékenységre vonatkozó
környezetvédelmi intézkedések leírásával.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet.
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.
297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet.

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.
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272/2014. (XI.5.) „Kr.” 119. § (1) bek.: Ajánlatkérő köteles biztosítani a szállító (nyertes) részére a szerződés
tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
Fizetési feltételekre vonatkozó főbb jogszabályok:
— 2015. évi CXLIII. törvény,
— 272/2014. (XI.5.) „Kr.”,
— 2013. évi V. törvény,
— 2003. évi XCII. törvény.
A fizetési feltételek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

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: 19/09/2016
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: 18/11/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/09/2016
Helyi idő: 14:00
Hely:
Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet.
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
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok
megkérésének kivételével korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetők az ajánlattételi határidő
lejártáig az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek. A közbeszerzési
dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési
dokumentumokat ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el
kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia. Ajánlatkérő csak abban az esetben tud a Kbt.-ben foglalt
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni, ha ajánlattevő az átvételről szóló tájékoztatását elektronikus
úton vagy fax útján megküldi a felhívás I.3) pontjában megadott kapcsolattartó részére.
2. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,
Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. A szerződést megerősítő kötelezettségek, melyeket részletesen a szerződéstervezet szabályoz:
Kötbér: a szerződés olyan okból történő késedelmes, vagy nem szerződésszerű teljesítése, vagy meghiúsulása
esetén, amelyért a nyertes felelős.
Előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben előleg igénylésére és biztosíték nyújtására sor kerül.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Rendelkezésre állási biztosíték: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
4. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 119. § (2) bekezdése 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) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más
biztosítékot nyújt, vagy
b) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 1. m. 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt
biztosítékot.
5. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont, ahol az 1 pont
a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.
A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. részszempontnál a
Közbeszerzési Hatóság 1.6 2012-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás,
a 2. és 3. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere, melyek a dokumentációban részletesen
meghatározásra kerültek. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, Ajánlatkérő a számítás során
2 tizedesjegyig kerekít.
6. A III.1.2) P.1.-P.4. és III.1.3) M.1.-M.4. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők
jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő
lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Mértéke 1 000 000 HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghatározott
módokon.
A biztosíték rendelkezésre bocsátását (teljesítését) igazoló dokumentumot (melyet a dokumentáció részletesen
bemutat) befűzés nélkül kell az ajánlatához zárt borítékban csatolni.
7. Ajánlattevő 2–3. részszempontokra vonatkozó ajánlata szakmai ajánlatnak minősül.

http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek
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8. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
9. 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.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
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
Fax:  +36 18828593

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


