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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340105-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése
2016/S 190-340105

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
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://eljarasok.imperialkft.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/14/it-909-kehop-1-4-0-15-2016-00012
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Bimbó út 1–5. A lph. III. emelet 1. ajtó
Budapest
1022
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rémik Éva
Telefon:  +36 12053512
E-mail: remik.eva@imperialkft.hu 
Fax:  +36 12053513
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://imperialkft.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
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AK08474
Márvány utca 1/d. C épület 114. szoba
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.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

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

II.1.1) Elnevezés:
A KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és
kivitelezői feladatok ellátása.
Hivatkozási szám: IT-909.

II.1.2) Fő CPV-kód
45243510

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, az «Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön» megnevezésű
projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátására.

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)
45111000
45112700
45111220
45246000
45247230
45246100
45246200

mailto:varga.eniko@ovf.hu
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71245000
77200000
71320000
71241000
71242000
79314000
90712400

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Hármas-Körös jobb part a 61+200-66+000 tkm szelvények között.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és
működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát,
beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek
megfelelően a projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az OP-ban meghatározott célokkal összhangban a
töltések MÁSZ + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által a Tisza teljes hazai szakaszán az
árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése.
A nyertes ajánlattevő feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a létesítmények jelenlegi állapotából
kiindulva az összes tervezési, vizsgálati, kivitelezési munka és próbák határidőben és a szerződés szerinti
minőségben történő elvégzése, amelynek eredményeképpen a projekt és a szerződés céljai teljesülnek.
A nyertes ajánlattevő kötelessége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása
az ajánlatkérőnek, amely a létesítmények létesítéséhez, használatba vételéhez, biztonságos működtetéséhez
szükséges. Az engedélyezési eljárások díja a nyertes ajánlattevő költsége.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzés tárgya szerinti feladatok jelentős részben
(megközelítőleg 90 %-ban) a vonatkozó jogszabály szerinti „elsőrendű árvízvédelmi létesítményt érintő
fejlesztésre irányulnak.
Főbb tervezési feladatok:
— Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)
— Környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció (amennyiben a Hatóság előírja)
— Műszaki tervezéshez szükséges vizsgálatok és adatgyűjtések (geodéziai felmérés, talajmechanikai
szakvélemény készítés, állapot felvételi dokumentáció, humuszmentési terv, árvízi tapasztalatok stb.) beépítve
az engedélyes, és kiviteli dokumentációkba
— Előzetes Régészeti Dokumentáció
— Tűzszerészeti hatástanulmány, Terület igénybevételi (kisajátítási) tervdokumentáció (területszerzéssel
megbízott vállalkozók számára átnyújtandó)
— Művelésből való kivonási tervdokumentációkat (földhivatali, erdészeti) az anyagnyerő helyekre, és ivóvíz
vezeték nyomvonalakra kell elkészíteni
— A Peresi gátőrtelep rekonstrukciójának tervdokumentációja
— Vízjogi engedélyezési tervek
— Bányák létesítéséhez szükséges tervek
— Elektromos közmű vezetékek létesítési, és bontási engedélyei
— Kiviteli tervdokumentációk
— Árvízvédekezési intézkedési terv készítése
— Megvalósulási tervek készítése
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— Vízjogi üzemelési engedélyes tervek és üzemelési szabályzatok készítése
Főbb becsült munkamennyiségek:
— Töltésfejlesztés a Hármas-Körös jobb parti töltés a 61+200-66+000 tkm szelvények között (4,8 km, 265 000
m³ földmunka)
— Altalaj erősítés (3 400 m²)
— Árvízi tetőző vízmércék felújítása, áthelyezése (vízépítési műtárgyépítés 2 db)
— Töltéstartozékok telepítése
— Útburkolat építés a töltéskoronán (4,8 km, 16 324 m²)
— Soczózugi bekötőút rekonstrukciója (2 550 m²)
— Zsófiamajori bekötőút korszerűsítése (7 500 m²)
— Peresi gátőrtelep magasépítési rekonstrukciós munkák
— Gátőrtelepi épületen kívüli közművek cseréje
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is.
A kivitelezési munkák megvalósítására jogerős vízjogi létesítési engedély alapján, fokozottan védett
természetvédelmi területeken kerül sor.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban kerül részletezésre.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának
bemutatása / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1. a műszaki szakember vízépítési projektek területén szerzett szakmai
tapasztalata / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.2. az ajánlattevő vezető tisztségviselője, valamint a műszaki szakemberek árvízi
védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata / Súlyszám: 25
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: 45
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: Azonosító szám: KEHOP-1.4.0-15-2016-00012.

II.2.14) További információk
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
— Kbt. 135. § (1)–(5) és (8) bekezdései,
— Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdései,
— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. §, 119. §, 136. § (1) bekezdése, 1. sz. melléklete
— 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §,
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— 2007. évi CXXVII. törvény 142. §,
— 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1), 30. § (1) bekezdései, és 32. §.

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, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének
hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok
fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen
bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés követelményét.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során tervezési
feladatokat ellátó gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában), valamint rendelkezzenek a
tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges – a letelepedésük szerinti országban előírt – aktív státuszú
kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni
vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi
regisztrációs iroda/Online építőipari kivitelezői nyilvántartás, az általános kamarai bejelentkezési kötelezettség
körében a gazdasági (szakmai) kamarai nyilvántartások adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplésének tényét az

www.mkik.hu
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ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás
adatai alapján.
A gazdasági szereplő a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságát a letelepedése szerinti
országban előírt, aktív státuszú kamarai tagságát igazoló okirat másolatának benyújtásával köteles igazolni.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől származó – az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított
24 hónapos időszakra és az ajánlatkérő által vizsgált ezen időszakban vezetett valamennyi pénzforgalmi
számlára vonatkozó – nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma,
— a számla megnyitásának időpontja, azaz a pénzügyi intézmény mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
— a számlán az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban előfordult-e
15 napot meghaladó sorba állítás.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” kifejezés alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy vizsgálata az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 24 hónapos időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra is kiterjed!
P/2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében –
amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – az ajánlattevő saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” része az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 3 – számviteli beszámolóval – lezárt üzleti év vonatkozásában. Amennyiben az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló „Eredménykimutatás” részének
benyújtása az ajánlatban nem szükséges, annak adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha az ajánlattevő az
ajánlatkérő által előírt – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
P/3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy
másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/
vagy elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi
műtárgyak építése és tervezése együtt) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő az
ajánlatkérő által előírt – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti –
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok
szerinti beszámoló „Eredménykimutatás” részének, illetve az árbevételről szóló nyilatkozatnak a benyújtása
nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló „Eredménykimutatás”
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része, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
P/1) A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban vezetett bármelyik
pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
P/2) A számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” részének tartalma alapján
megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 – számviteli beszámolóval – lezárt
üzleti év mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe
vételével ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi
vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/vagy elsőrendű és/vagy
másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és
tervezése együtt) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte az 1 900 000 000 HUF
értéket.
P/3) A nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény
építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/vagy elsőrendű és/vagy másodrendű
árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és tervezése
együtt) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el az 1 900 000 000
HUF értéket.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának második fordulatában hivatkozott
jogszabályi feltételre figyelemmel – amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete
után kezdte meg működését – ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és
pénzügyi alkalmatlanságát, ha a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/
vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/vagy elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi
vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és tervezése együtt) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 1 900 000 000 HUF értéket.
Ajánlatkérő az „elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítmény” kifejezés alatt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 1. sz. mellékletének 5. pontjában meghatározott fogalmat érti (elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítmény:
a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő fővédelmi művé nyilvánított, három vagy több település árvízvédelmét
szolgáló (térségi) árvízvédelmi létesítmény (így például töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó csatorna),
továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település vagy településrész árvízmentesítését szolgáló töltés).
Ajánlatkérő a külföldi létesítmények esetén „elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítmény” kifejezés alatt a vízfolyások
mentén lévő vagy létesülő fővédelmi művé nyilvánított, 3 vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térségi)
árvízvédelmi létesítményt (így például töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó csatorna), továbbá a folyó
nyílt árterében fekvő település vagy településrész árvízmentesítését szolgáló töltést érti.
Ajánlatkérő a „másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény” kifejezés alatt a mentesített területen létesített,
jogszabályokkal másodrendűvé nyilvánított, lokalizációs szerepet ellátó árvízvédelmi művet érti.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb, elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítmény
építésére és/vagy fejlesztésére és árvízvédelmi műtárgyak építésére és/vagy elsőrendű árvízvédelmi
vízilétesítmény építésére és/vagy fejlesztésére és árvízvédelmi műtárgyak építésére és tervezésére együtt
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a
teljesített építési beruházások – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti
– igazolással történő alátámasztása. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az
alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),
— a teljesítés helye,
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és
elektronikus elérhetősége),
— az építési beruházás tárgya és rövid műszaki tartalma olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha
a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés
oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az
ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a
teljesítésbe bevonni kívánt – különösen a minőség-ellenőrzésért felelős – szakemberek megnevezése, a
megnevezett szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló okiratok másolata, szakmai tapasztalatuk saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló
nyilatkozat.
Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek az
oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát), vagy
(adott esetben) a kamarai névjegyzékben történő szereplés tényét igazoló dokumentumot szükséges az
ajánlatában benyújtania.
A szakembereket bemutató nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő az általa
a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények igazolása körében megnevezett egyes
szakembereket a közbeszerzési dokumentáció I. kötet II. fejezet További információk 36. pontjában
részletezett mely pozíció (jogosultság) vonatkozásában kívánja megajánlani, továbbá nyilatkoznia kell annak
vonatkozásában, hogy – az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban történő nyertessége esetén – a megajánlott
szakemberek a kamarai névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjában,
a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal pedig a beruházás megvalósításának teljes időtartama
alatt rendelkezni fognak!
M/3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltak értelmében az ISO
14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított
(vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítvány, vagy
a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
M/1) A szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik, védett vagy fokozottan védett
természeti területen vagy NATURA 2000 területen végzett, vízjogi létesítési engedély alapján megvalósított,
minimum nettó 1 400 000 000 HUF ellenszolgáltatási összeget elérő mértékű, elsőrendű árvízvédelmi
vízilétesítmény építésére és/vagy fejlesztésére és árvízvédelmi műtárgyak építésére és/vagy elsőrendű
árvízvédelmi vízilétesítmény építésére és/vagy fejlesztésére és árvízvédelmi műtárgyak építésére és
tervezésére együtt vonatkozó vagy azzal egyenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással igazolt – olyan referenciával, amely összességében minimum 3,6 km
töltésépítési és/vagy töltésfejlesztési, minimum 4 500 m² útburkolat építési, minimum 1 db vízépítési műtárgy
építési, minimum 2 500 m² altalaj erősítési munkák, továbbá gátőrtelep magasépítési rekonstrukciós és
épületen kívüli közműépítési munkák megvalósítását is magában foglalta.
M/2) Az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma alapján megállapítható, hogy a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek között nincsen:
— minimum 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott
MV-VZ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel,
— minimum 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott
MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel,
— minimum 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott
MV-É kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel,
— minimum 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott
VZ-TER kódjelű vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
M/3) Az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma alapján megállapítható, hogy nem rendelkezik
az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által
kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), „Vízépítési
és/vagy vízgazdálkodási létesítmények (árvízvédelmi, belvízvédelmi művek, műtárgyak) kivitelezése”
érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem csatolta
a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő – a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével – a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli
meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
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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: 14/11/2016
Helyi idő: 15:00

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 időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/11/2016
Helyi idő: 15:00
Hely:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/d, C épület 114. szoba.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – tekintettel arra, hogy a közbeszerzéshez
ajánlatkérő támogatásban részesül – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik,
hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való – az ajánlati felhívás III.1.2)
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P/1), P/2) és P/3) pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az ajánlati felhívás III.1.3) M/1),
M/2) és M/3) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai – alkalmasságának feltételeit és igazolását a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg.
2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az
ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték mértéke 15 000 000 (tizenötmillió) HUF.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005204 sz. fizetési számlájára történő befizetésével,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz
csatolni kell.
3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa
1 pont, felső határa 100 pont.
Az ajánlatok értékelése az 1. részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszerével történik.
Az ajánlatok értékelése a 2. értékelési szempont 2.1. alszempontja vonatkozásában az egyenes arányosítás
relatív értékelési módszerével történik.
Az ajánlatok értékelése a 2. értékelési szempont 2.2. alszempontja vonatkozásában a pontozás abszolút
értékelési módszerével történik.
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5. Tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb
szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege
(természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajánlatkérő a
részajánlattétel lehetőségét kizárja. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
teljesítése során megvalósítandó tervezési és kivitelezési feladatok – a sajátos (FIDIC Sárga Könyv szerinti)
szerződéses feltételrendszerre történő tekintettel – egymásra épülnek, nem elválaszthatóak.
A beszerzés tárgyának fentiekben részletezett, összetett és egymásra épülő természetéből adódóan
részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a
beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes (különösen a tervezési) feladatok külön
szerződésben történő kezelése az egységes (azonos) tervezési és kivitelési szemlélet (gyakorlat) hiányának
okán negatívan hatna a beszerezni kívánt építési beruházás megvalósításának egységes minőségére, valamint
a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is.
6. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti adatok:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Sárosi Tamás
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajtsromszáma: 00278.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
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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 jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

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:
27/09/2016
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