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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329783-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
2016/S 184-329783

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 12254402
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/futo-projektek/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Alkotás u. 53., E épület III. em.
Budapest
1123
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon:  +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu 
Fax:  +36 17961001
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/
mailto:schmalz.peter@provitalzrt.hu
http://www.ovf.hu
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Alkotás u. 53., E épület III. em.
Budapest
1123
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon:  +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu 
Fax:  +36 17961001
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:
Megbízási szerződés keretében a KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható
rehabilitációja” tárgyú projekt mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása a.

II.1.2) Fő CPV-kód
71631000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható
rehabilitációja” tárgyú projekt mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga
könyv és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

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)
71520000
71318000
71356100
71248000
71247000
71312000

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

mailto:schmalz.peter@provitalzrt.hu
http://www.ovf.hu
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NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye 1012 Bp., Márvány utca 1/d., valamint Velence és Gárdony.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt kivitelezési munkálatainak tervezése és kivitelezése érdekében létrejött vállalkozási szerződés
szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása valamint
a projekt engedélyeknek, hatályos jogszabályoknak és a minőségi előírásoknak megfelelő kivitelezésének
ellenőrzése, nyomon követése, segítése, kikényszerítése, igazolása, elszámolásainak ellenőrzése az adott
szerződés szerint.
A mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles a feladatait a projekt kivitelezési munkálatainak tervezésére és kivitelezésére.
létrejött vállalkozási szerződés módosítása esetén a módosított szerződésben meghatározott határidőnek
megfelelően meghosszabbított időtartam alatt is ellátni.
A projekt kivitelezését követően Nyertes ajánlattevő köteles rendelkezésre állni és köteles a létesítmények utó-
és felülvizsgálatával, azok előírásszerű üzemelésével kapcsolatos ellenőrzések során képviselni a Megbízót,
valamint köteles a projekt kivitelezési munkálatainak tervezésére és kivitelezésére létrejött vállalkozási
szerződésben vállalt jótállási kötelezettségek teljesítése során felmerülő mérnöki, műszaki ellenőrzési
feladatokat ellátni a projekt kivitelezési munkálatainak tervezése és kivitelezése érdekében létrejött vállalkozási
szerződésben vállalt jótállási kötelezettség végéig, illetve addig, amíg a jótállási kötelezettségek teljesítése
során felmerülő mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok teljes körűen teljesülnek.
Nyertes ajánlattevő a rendelkezésre állás időszakában számla benyújtására nem jogosult.
Ajánlattevő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint jár el.
Az építési műszaki ellenőr feladata és egyben felelőssége:
— a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési
záradékkal ellátott tervdokumentációban, 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 építési munkaterület átadása,
— az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése (Étv. 43. § (1) bekezdés e)–h) pontjai).
Megvalósítási helyszínek: Velence, Gárdony, Sukoró, Pákozd.
A beruházás főbb paraméterei:
Tervezés:
— Vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása az engedélyköteles létesítmények építéséhez,
beavatkozásokhoz; jogerős vízjogi és környezetvédelmi, valamint építési engedélyek megszerzése
(Környezetvédelmi hatósági eljárások lefolytatása) – (beruházó az elvi létesítési tervdokumentációt
rendelkezésre bocsátja).
Megszerzendő vízjogi létesítési engedélyek:
— vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése,
— partfal rekonstrukciók,
— áramlásjavító és öbölkotrások, zagyterek kialakítása,
— zagytér rekultiváció,
— kiviteli tervek készítése a vízjogi létesítési engedélyek alapján,
— nádgazdálkodási terv készítése,
— vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása és jogerős határozat megszerzése az új, vagy
megváltozott létesítményekre vonatkozóan,
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— Velencei-tó partvédőművek építése és a kotrási munkák alatt végzendő makrofita monitoring,
— Velencei-tó partvédőművek építése és a kotrási munkák alatt végzendő makrofita monitoring.
Létesítmények:
— áramlásjavító és öbölkotrások: öbölkotrás: kb. 102 450 m³, védett természeti területen áramlásjavító kotrás:
Kb. 40 000 m³,
— ívóhelyek: 6 db; halbölcsők: 2 db kialakítása,
— vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése,
— partfal rekonstrukciók kb. 29 km partvédőmű építése és kb. 5 km bontása (és azzal összefüggő műszaki
létesítmények kialakítása 49 partszakaszon,
— mederkotrás,
— zagytározók: 2 db (1 db kb. 265 700 m³ kapacitású Cserepes-szigeten, ill. 1 db kb. 30 200 m³ kapacitású
Gárdonyban.).
A beruházás leírása részletesen a Dokumentác.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A Teljesítésben részt vevő személyi állomány alkalmassági követelmény körében
értékelt, az alkalmassági követelményen kívüli szakmai gyakorlata / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Alszempont: Az M2 2.1 pontban bevont „projektvezető szakember”
projektvezetőként, vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Alszempont: Az M2 2.1 pontban bevont „projektvezető szakember” FIDIC mérnöki
és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú munkában szerzett szakmai gyakorlata (projektelem) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Alszempont: Az M2 2.2 pontban bevont „projektvezető-helyettes szakember”
projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként vagy műszaki ellenőrként szerzett szakmai gyakorlata
(hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 1.4 Alszempont: Az M2 2.3.) pontban bevont „műszaki szakértő tervfelülvizsgálóként
vagy tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2. A Teljesítésben részt vevő, az alkalmasság követelmények körében bemutatott
szakembereken túli személyi állomány szakmai gyakorlata / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Alszempont: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember érvényes SZB
(Építésiberuházási szakértő) szakértői jogosultsága vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
gyakorlattal rendelkező s... / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Alszempont: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek érvényes ME-VZ
(Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőre) műszaki ellenőri jogosultsága vagy annak
megszerzéséhez szükséges vég... / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Alszempont: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember érvényes SZVV-3.5.
(árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem,
öntözés) szakértői jo... / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.4 Alszempont: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember SZÉM3 (Vízgazdálkodási
építmények szakértése) szakértői jogosultsága vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
gyakorlattal rendelkez... / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 3. Szakmai szervezettség és módszertan / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 3.1 ME-VZ kategóriájú műszaki ellenőr tevékenységéhez kapcsolódó módszertan és
kockázatok / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3.2 Alszempont: SZVV-3.5. kategóriájú szakértő tevékenységéhez kapcsolódó
módszertan és kockázatok / Súlyszám: 2
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Minőségi kritérium - Név: 3.3 Alszempont: FIDIC szerződéses szakértő tevékenységéhez kapcsolódó
módszertan és kockázatok / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3.4 Alszempont: Árszakértő tevékenységéhez kapcsolódó módszertan és kockázatok /
Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3.5 Alszempont: Monitoring szakértő tevékenységéhez kapcsolódó módszertan és
kockázatok / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3.6 Alszempont: Minőségellenőrzési és technológus szakértő tevékenységéhez
kapcsolódó módszertan és kockázatok / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 73
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: KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal komplex
fenntartható rehabilitációja”.

II.2.14) További információk
II.2.6) TED továbbítás miatt. Nem irányadó.
II.2.7) 49 hó kivitelezés + min. 24 hó jótállás alatti rendelkezésre állás.
A beszerzési igény, tárgyának jellege, szolgáltatás természete (FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenység), és kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, komplex
projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé 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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés).
Ajánlattevőnek az ajánlatában (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön, valamint kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetenként
külön-külön) az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlatában.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8,10, 12–14. § és 16. § szakasza szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén
a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
ajánlatkérő előírja ajánlattevő számára 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) bekezdés
szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve 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.
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.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.
Az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kerül előzetes
igazolásra az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön, továbbá kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet igénybevétele esetén kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetenként kell benyújtani
egységes európai dokumentumot. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő részletes igazolást
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésén alapuló felhívását követően kéri benyújtani.
P.1/ A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában a
közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy
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ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző lezárt teljes utolsó
három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya
(Az 1995. évi, vízgazdálkodásról szóló, LVII. törvény 7. § (2) bekezdésének b)–f) pontjaiban meghatározott
tárgyú, építési beruházások bármelyike során nyújtott, „műszaki ellenőri feladatok ellátását is magába foglaló
mérnöki tevékenység”) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1/ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében és a 19. §
(7) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdéseiben, 67. § (3) bekezdésében foglaltak
alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (Az 1995. évi, vízgazdálkodásról szóló,
LVII. törvény 7.§ (2) bekezdésének b)-f) pontjaiban meghatározott tárgyú, építési beruházások bármelyike
során nyújtott, „műszaki ellenőri feladatok ellátását is magába foglaló mérnöki tevékenység”.) származó nettó
árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 165 000
000 HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11), 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az
ajánlat benyújtásakor egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kerül előzetes igazolásra
az alk. min. követelményeknek megfelelés. Ajkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. Közös
ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
igénybevétele esetén kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetenként. Részletes igazolásra Kbt. 69. § (4)
felhívást követően kerül sor.
M.1/ A Kbt. 65. § (4) bek., 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek. a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása
szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év/hónap/nap), a
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki
kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles
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elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
M.2/ A Kbt. 65. § (4) bek., 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével – az adott
szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának (pl.: 2.1.) megjelölésével –, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg
aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1/ Alkalmatlan az aj. tevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 3 évben (36 hónapban), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
befejezett, összesen legalább nettó 120 000 000 HUF értékű, az 1995. évi LVII. törvény 7.§ (2) bekezdésének
b)–f) pontjaiban meghatározott tárgyú, építési beruházások bármelyike során nyújtott, „műszaki ellenőri
feladatok ellátását is magába foglaló FIDIC mérnöki tevékenység” tevékenységre vonatkozó referenciákkal,
amelyek az alábbi feltételeket teljesítik:
— amely 20 km hosszúságú partvédőmű és/vagy árvízvédelmi töltés építéséhez és/vagy felújításához
kapcsolódott,
— amely legalább 4 projektelemet tartalmazott.
Projektelem: A teljes beruházás olyan része, amely térben, fizikailag és műszakilag, valamint pénzügyileg is
körülhatárolható (a beruházás költségvetésében önálló létesítményként szereplő), önálló technológiai egységet
képező munkarész, vagy létesítmény. Árvízvédelmi beruházásoknál például önálló projektelemek lehetnek a
folyó különböző szakaszain található árvízvédelmi töltések, kapcsolódó útépítések, gátőr ház felújítások.
Az előírt alkalmassági követelmény 2 db referenciával is teljesíthető oly módon, hogy egy adott francia
bekezdésekben foglalt követelményt egy referenciának teljes egészében ki kell elégítenie (tehát a
partvédőművek és/vagy árvízvédelmi töltések hossza és a projektelemek darabszáma tekintetében a
referenciák nem adhatóak össze).
Közös aj.tétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös aj.tevők együttesen is
megfelelhetnek
M.2/ Alkalmatlan az aj.tevő, amennyiben nem rendelkezik:
2.1.) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
— a 266/2013. Kr. szerinti SZB szakértői jogosultsággal (Építési beruházási szakértés) vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
— rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti ME-VZ (vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése)
műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai
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gyakorlattal és részt vett legalább 1 db, az 1995. évi LVII. törvény 7.§ (2) bekezdésének b)–f) pontjaiban
meghatározott tárgyú építési beruházások bármelyike során nyújtott, „műszaki ellenőri feladatok ellátását is
magába foglaló FIDIC mérnöki tevékenységre” vonatkozó munkában;
2.2.) 1 fő projektvezető helyettes, aki rendelkezik:
— rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti SZB (építési beruházási szakértő) szakértői jogosultsággal, vagy a
megszerzéshez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal és
— a 297/2009. Kr. szerinti SZVV-3.5. (árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és
dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés) szakértői jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges
végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal:
2.3.) 1 fő tájvédelmi szakértővel, aki rendelkezik:
— rendelkezik a 297/2009. Kr. szerinti SZTjV (tájvédelem) szakértői jogosultsággal, vagy a megszerzéshez
szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal és
— rendelkezik a 297/2009. Kr. szerinti SZKV-1.3 (víz- és földtani közeg védelem) szakértői jogosultsággal, vagy
a megszerzéshez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal;
2.4.) 1 fő műszaki szakértővel, aki rendelkezik:
— a 266/2013. Kr. szerinti VZ-TER tervezői jogosultsággal (Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és
belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagy műtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszereke építmények)
tervezése) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
— a 297/2009. Kr. szerinti SZVV-3.5. szakértői jogosultsággal (árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó és
tószabályozás, sík-és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés) vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
A Kbt. 65. § (10) alapján Aj.kérő előírja, hogy a 2.1. és 2.2 szakember feladatait maga aj.tevő/közös aj.tétel
esetén egyikük végezze el.

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:
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet.
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti képzettség.
297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi
szakértői tevékenységről.
1/2010 (I.14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői
tevékenység végzésének feltételeiről.
22/2012 (II.29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér.
késedelmes naponta nettó megbízási díj 0,5 %-a, a kötbéralapra vetítetten, legfeljebb nettó Megbízási díj 20 %-
a.
Előleg és előleg-visszafizetési bizt. 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1); 118/A. § (2a) a)–b) pontja.
Teljesítési, rendelkezésre állási bizt. nettó megbízási díj 5 %-a
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban.
Nyertes ajánlattevő a teljesített és ajánlatkérő által leigazolt tevékenysége alapján kivitelezési feladatok
készültségi fokának, projekt előrehaladásának üteméhez kötött százalékos mértékben naptári negyedévente (3
havonta) jogosult (adott esetben konzorciumi tagonként) számlát kibocsátani.
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Irányadó szerződés és kifizetés esetén a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §.
Irányadó Kbt. 135. § (1), (3)–(6), Ptk.6:130. § (1)–(2).
Szállítói fin., támogatás intenzitása: 100 %.
KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” tárgyú projekt.

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: 26/10/2016
Helyi idő: 10:00

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: 27/12/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/10/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. E épület III. emelet).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A jogosultak 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) Aj.tevőnek csatolnia kell az ajánlathoz:
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— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban,
az arról szóló nyilatkozatot.
Aj.tevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell az
ajánlathoz:
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi
illetőségű aj.tevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott
országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt
aláírás-minta),
— cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó,
az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást.
2) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását, Aj.kérő Aj.tevő általi felelős
fordítását elfogadja. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v. nyilatkozatot eredetiben
szükséges becsatolni dokumentáció III. 12. pontjának megfelelően.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői
megállapodást.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) szerinti nyilatkozatot,
— Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglalt eredeti nyilatkozatát,
— Kbt. 66. § (4) bek. szerinti,
— Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot.
5) Aj.kérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6) A III.1.2) P.1/ pontok, valamint a III.1.3) M.1/ – M.2/ pontok és a III.1.1.) pontban a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja
szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített aj.tevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7) A Kbt. 134. § (5) bek. szerint az ajánlatban nyilatkozni kell.
8) Idő: magyarországi.
9) Értékelés; pontok: A 2. részszempont esetében közvetlen pontkiosztás, a 4. részszempont (ár) esetében a
KH útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A.1. ba) szerinti fordított arányosítás, 1. közvetlen pontkiosztás és
egyenes arányosítás (bb), 3. egyenes arányosítás (bb); 1–10 pont.
10) Aj.tevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot (1–3. ért. részszempont) csatolni a dokumentáció szerint.
11) Az aj.tevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a kapacitást rendelkező
szervezetnek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá, és emellett megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Aj.kérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja aj.tevő egyszerű nyilatkozatát.
12) Devizák tekintetében az AD-1 III.16. pont irányadó.
13) Ajánlati biztosíték: 1M Ft, és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Számlasz: 10032000-00319841-30005204.
14) Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles műszaki ellenőri és mérnöki tanácsadói
tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást kötni az ajánlati dokumentáció előírásai szerint.
15) A II.2.7) pontban tervezett időtartam került rögzítésre.



HL/S S184
23/09/2016
329783-2016-HU

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

23/09/2016 S184
http://ted.europa.eu/TED

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

12 / 12

16) A Kbt. 47. § (2) alapján: dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban
is benyújtható. Aj.kérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy – ha az aj.kérő lehetővé teszi – hiteles
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál.
17) Eljárás feltételes Kbt. 53. § (6) alapján. Aj.kérő a fenti feltételt a megkötendő szerződés hatályba lépését
felfüggesztő feltételként is kiköti.
18) Aj.kérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság létrehozását.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 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. §-a szerint.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2016
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