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1. Aiánlatkéúj adatai:
Ajánlatkérőre vonatkozó információlĺ
oĺszágos Vízügyi F őigazgatőság
Cím: 1012 Budapest, Márvány u. t/D.
Telefon: +361,225-44-00
Fax: +361212-07-73
E-mail: buz-saki.judit@ovf.hu

Lebon}nolftó szervezetre vonatkozó információlc
Eĺső Magyar Közbeszeľzési "Í anárcsadő Zt.
Cím: 1061 Budapest, Á,ndrássyit17.2. emelet 10.

Tel.: +361793-0640
Fax +361793-0648
Kapcsolanartó: dr. Molnár Éva (FAKSZ Ęstroms zäm: OO5I2)

Email drelłarą"a@nůbtcu

2. Hivatkozás a keretrnegállapođásos eliárás első részét megindító hiľdetményre és a
ko z z étételéne k n ap i á ľa :

Az e|1áras megindításának dáttrma:2017. március 17.

Az ajáĺłlaĺi felhívás az Európai Unió Hivamlos
azonoshószÁmon 2017 . március 1 8- án jelent meg.

Az Ąän|aú felhívás újékoztato jelleggel a
azonosft.őszÁmon 20 !7 . március 22- én j e lent me g.

3. Hivatko zás a megkiitĺi tt ke retme gállapo dás nz
A lĺeretmegállapodás táĘya: ,,Keretmegállapodás az orczÁgos Vízügl Főigazgatőság áhď-
lebonyolítandó egps vbąazdálkodási tárgyu projekek keretében tervezrcĹÍ építési beruháások
megvalósítására''

A lĺe retme gállapodás me gköté sé nek időpontja : 20 77 . o kóber 3 1.

A keretmegállapodás keretösszege : 30.000.000.OO0,_ Ft,
A lĺeretmegállapodás időbeli haúba: a szerződéskötés nap1hől szÁmftoĺt 48 hónap, mely a Kbt.
104. s (6) belĺezdésére tekintete| 1'2 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a támogatási
ciklus |e)änántekintemel, a lĺeretmegállapodás aĘän foĘmatbaĺ|évő szerződés teljesítése alan,
az előkészítés-tervezés során oĘn kapcsolódó, előľe nem látható többletfeladat meri.ilne fel,
me Ęek me gvalós íľása a rende ltetés s zerű has ználathoz s ziils é ges.

A lłe retme gállapodásban részes Vállalkozás olĺ
Yá|lallaző L:

Gg neve: Szabadics Közmíí és MélyépítőZtt.
SzékheĘ: 8749 Zalalęros, Jegenye sor 3.

Ggegyzé|s,zÁmaz 20 - 10- 0 40239

Adőszama: 73748429-2-20

Iapjában (TED) 2017/s o55-1o1i19

KözbeszrrzÁsi Énesítőben 4038/2017

Yállalkoző 2:

Gg neve: xÖrryrÉP'B Közép-Tiszavidéki Yizépitő és Telekommunikációs Kft.
SzékheĘ: 5000 SzolnoĘGt.zu.1'.
GgjegyzélśszÁmaz L6-09 -00 49 97
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Adőszama:

Yál|alkozí 3:

CÉg neve:

SzélĺheĘ:
GĐeĐrzé|szÁma:
Adőszamaz

Yá||a\koző 4:

Gg neve:

Szél'heĘ:
CéĐegyzé|s,zÁmł
lrdőszáma:

1,1,505561,-2-1,6

AQUA-GENERÁL Szennyvíztechnológia-épitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4200 Íĺajdűszoboszló' Keleti u. 34.

09-09-01.1387

13445762-2-09

Aján|atkérő a jelen eljáníst a fent megjelölt keretmegállapodás alapjánfďi,paga le a Kbt. 1o5. s
Q) be|<ezdés c) pont szerint versenyijranyitással. A keretmegállapódást kötötr ajánlattevőn kívül
más ajánlattevőt az eljárasba nem lehet bevonni.

4. A vcrseny úiĺanyitásos cljárás tátgya, főbb mennyisége:
Vállalkozási szerződés lĺeretében a ,,Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstnrkciója II.'' KEHOP-
1.3.0-15-20t7-00017 azonosítőszámú projek solán tervezési és kivitelezési munlĺak megvalósítása
FIDIC Sárga Könyv szerint _ Belv'lzvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIWZIG Kisújsállás
és Karcag kömlki belvízrendszerében és belvízvédelmi művek rekonstrukciőja az ATIVIZIG
33,34 és 36. számú, és a ĺ<ÓvĺzĺG 55' 56, 67,68, 69,70,71',72',74,75 szämil
belvízrends zerében

Az eljátás tátgya: Építési ber',lházás

Fő CPV-kód:
45200000-9 Teljes vagyrész|eges Ínagas- és méĘpítési munka

További CPV-kódok:
4 52 40000 - L Y'lzi |érc sítménye k é p íté s e

45247 1I0- 4 Gatornaépítés
45252724-3 Kotrási és szivaĺyfuÁsi munkik
45247 200 - 2 Gátak és has onló rögzftew s ze rkezetek építés e

45232130-2 E sővízcsatoma építése
45247 000-0 GátaĘ csatornáĘ öntözócsatornák és vízvezetélĺek építése
7t322000'1' Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
7 1320000-7 Mérnöki tervezési szolgálatások
71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezésiszolgáltatások

A kivite le zé s f őbb újékonaú j e lle gű, terv ezett mennyis é ge i az aläbbialc
Belvízvédelmi művek ĺekonsttukciőia a KOTIVIZIG Kisúiszállás és Karcag kiitnyéki
belvízľendszetében:
. NádkaszÄ|ás _|ű.21'1' 300 m2
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Gerjeinás - l'ü. tt 920 m2

lárőftkészftés - kb. 14 500 m2

Gatomakotrás - kb. 70 700 m3

Gyökérzőnás iszapolás - 50 593 fm

Depónia rendezés _ lib.90 700 m3

Műtárgŕeluj ítás _ 25 db

Fakitermelés - lĺb. 80 db

Belvízvédelmi művek ĺekonstľukciója az ATIVIZIG 33, 34 és 36. számú
belvízľendszeľében:
. Nádkaszalás _ló.26 000 m2

. Gerjeirtás _ kb.90 500 m2

. Fakitermelés - kb. 100 db

. lárőftkészítés - kb. 18 720 m2

. Gyökérzőnás iszapolás _ 106 950 fm
o Csatomakotrás -|ú.zsg 000 m3

. Depónia rendezÁ.s - kb. 280 400 m3

. DePóniahe|yreä||ftÁs - kb. 17 000 m3

. Műtárg,1fe|{aitÄs _ 65 db

Belvízvédelmi művek ľekonstĺukciőja a KOVIZIG 55, 56, 67, 68, 69, 70, 7l, 72, 74, 75
s z áĺnil' b elvíz ĺe nds zetéb en
. Nádlĺaszá|ás _|ú.278 520 m2

. Gerjeirtás - lĺb. 3I2 350 m2

. Fakitermelés - kb.410 db

. G)okérzőnás iszapolás _ub.287 250 fm

. Gatornakotrás _ łb. 288 010 m3

. Depóniarendezés- kb.400 510 m3

. Műtáłg,1feliljkäs - 59 db

Np ne s Ąän|attev ő f eladatät ké pe zik tovább á hilönö s e n :

- kiviteli szintű tervek ellĺészítése a L91'/2009. (IX. 15) Korm. rendeletnek megfelelő
tanalommal a baleseti és egészségvédelmi rcrwel, minőségi előírásokkal,

- a szerződés teljesítése érdekében sziilséges engedélr1, hozz.ájär,Äás megszenése, hatósági,
|<ezn\ői egyeztetéseh hatósági eljárások teljes korű lebonyolítása (kivéve az i.izemeltetési
engedélyeztetés),

- érinten létesítménpk átépítése / äthe|yezÉ.se, kivitelezési tervek elkészítése, i.izemeltetőklel,
hälőnĺi engedéĘsseltörténő egyeztetése,honájánilások megszelzése, engedé|yeztetése,

- építés e|őkészftő munkaĘ növényzetinás, rcreprendezés, szÁ||itasi úwonalak kialakítása,
foĘmatos |<arbarcanása, földmunlĺáĘ burkolatok építése, bonúsi munkab műtárglpítés és
fe|űjftás, technológiai gépészet, egŕb gépészeti berendezések kivitelezése, kiilső, belső
energiaellátás és működtetés kivitelezŕse,
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- megvalósulási tervek készítése,

- tervezői művezetés,

- lőszermentesítés,

- régészeti előzetes hatasv'usgálat, előzetes körnpzetvédelmi vbsgä|at és környezewédelmi
e nge dé lybe sz.e.nÁ.s e,

- régészeti szalďelĘyelet biztosftása az illetékes szervek bevonásával,

- tizemeltetői szalďelügplet biztosítása az illetékes szervek bevonásával,
tizemeltetési, lĺezelési és kalbantartási kézil<ilnyvek elkészítése, e1yeztetve az érinten

iizemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel,

- vízjogi Ĺizemeltetési engedéĘzésí e|járáshoz szĹikséges dolĺrmentumok elkészítése beleércve
az esetleges hiánypótlás során szĹilséges dokumentumok elkészftését is, azza|, hogy az
üzemeltetési engedélyme gszerzése az engedé|yes feladata,

- érinten földrészletek tulajdonosal/vagyonl<eze|ői hozzájáru|äsának beszerzéséhez sztilrséges
v áho zÁsi v áznjzok e lké s zíté s e,

NyeT9s .Ąánlanevő kcjteles a verseny újnnyitás Ąánlatérc|i felhívásának áryýt képező építési
beruházast az ajánlanételi felhívásban' a további ki5zbeszrrzési áok'má.'t.'-đ.b"''
meghatározottak éś annak részét képező szerződéxervezet rendelkezései szer'int, illetve a
megrendelői követelménplĺben és a műszaki dolĺrmentációban meghatározon mennyiségi és
minőségi meghatározás szerint a vonatkoző jogszabá|yoĘ kĹilönöse n a 191/ 2Oo9. (IX. 15) Kórm.
rendelet, 

. 
szabványcĘ munkavéclelmi és tűzvédelmi, illetve egŕb előírások és minőségi

követelmények betarása melleft, továbbá a nyenesként kihřdetett Ąän|at feltételei s'.'i.'t
megvalósítani.

A keretmegállapodásban meghatározoĺt fe|tércleket a verseny űjranýtÄsa során lén1regesen nem
lehet módosítani.
Az aján|attevő az eljárás második ľészében csak a keretmegállapodásban foglaltakkal
azonos vagy annáll az Ljźnlatkéľő szźlmáta kedvezőbb aiánlatot tehet!

A fentiek részletesen a további kilzbeszerz.é'si dolomentumolĺban, az egws projekelemekhez
urwző 3. kötetben lĺerültek kifejtésre.

5. !ĺ szetződés meghatátozása, amelynek megktitése éĺdekében a kiizbeszetzési eliárást
lefolytatják:

o njlolítandó egyes uĺ7gaędĺźlkodĺisi tĺźrgyú

,áryv" lĺeretmegállapodásos e|järás
en megkötött egyedi egyösszegű

Yá|lalkozźsi szeruődés lĺeľetében a ',Belvízcsatomák fejlesztése és rekonstrukciőjaII:' KEHOP-
L.3.0'1'5-2077-000L7 azonositőszámú projekt során tervezési és kivitelezŕsi munlĺak megvalósítása
FIDIC Sárga Könyv szerint _ Belvízvédeln i művek ĺekonsrukciója a rÖtIvIzIG
Kisúiszállás és Katcag kötnyéki belvízľendszeĺében és belvízvéđelmi művek
ľekonstĺukciőia az ATIVIZIG 33,34 és 36. száÍť.rlíl, és a KÖVIZIG 55,56,67,68,69,70,7!,
7 2, 7 4, 7 5 számű belvízrendszeĺében

6. Aszetződés időtattaÍlnarvagy a teliesítés hatáĺideie:
A szerzó dés haú|rJba lépés étő l szÁmkot 9 hónap.
Ajänhtkérő előzetes, ír.ásbeli hozĄániäsáva|anyenes ajän|aĺtevőkémszrződő fél előteljesítésre
jogosult.
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A jelen versenyújranyitás eredménplĺent megkötésre kerülő' mindkét fél' äka| a|äírt vá||alkozási
szerződés azajánlatércli felhívás 2I.t9. pontjában foglaltakszerint |éphatá|yba.

7. A teljesítés helye:
A teljesítés heĘ: Kisújszállás, Karcag, Berelďürdő, Kunszállás, Kislĺunfélegyháza, Kecslĺemét,
Gátér, Kislqrnhalas, Flarkakötöny SzaĄ Kislonmajsa,Jäszszent|äsz|o, Pálmonostora, Csengele,
Tömörkeny GanpeleĘ Pęúfíszallás, Fülöpjakab, Bugac, Szegvár, Városföld, Balĺs' Dóc,
Ecsegfalva, Dévaványa ' KertészszĘet, Szeghalom, Ftizesgyarmat' Körösladány Gyomaendrŕíd'
Túrlĺeve, Mezőtśr,Yésztő,Zsadány, Körösújfalu, Biharugra, Körcisnagyhanány okiny Szarvas,

Mezőberén1, Köröstarcsa, Sarkad, Kötegyan,
yán, Gyula, Békéscsaba, EleĘ Csabaszabadi,

mrás, TeleĘerendás, Gárdaszállás, Kamut,
zénás, Gádoros, Csabacsűd, BéMsszentandás,

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, orosháza,, illewe Ajánlatkerő szélĺheĘ (1'012 Budapest,
IvIárvány utca 1'/ d.), valanrint a kivitelezéssel érintett valamennyi település.

8. Az ellenszo|gáútatźts teljesítésének feltételei vagy a vonatkoző jogszabályokľa való
hivatkozás:

Aszerződés finanszírozásaa KEHOP-1.3.0-1'5-2017-000L7 azonositőszámú projekből törcénik

A'úmogatas ménéke a Projek elsámolható összköltségének 1OO o/o-a.

A támogatás intenzitása: 100,000000 %

Az aján|atéte|, a szerződés és a kifizetések pénzneme magpr forint (FItlF).

Nyenes ajánlattevőként szerződő fél legfeljebb a szrrődés _ tartalékkeret nélktili - elszámolható
összege 50 o/"-ának megfelelő ménékĺ száI|ít6i előleg kifizetését kérheti a 272/201'4. Qo. 5)
Kormányrendelet 119. s (1) bekezdés aĘän.
A biztosítékot a nyertes aján|atevőkéntszeruőđő fé|a272/2014. Qo'5) Korm' rendelet 118/A.s

Qa) be|<ezÄése szerint - sa1fu vá|aszĺÁsa a|apján _ köteles teljesíteni és az elóleg kifizetését
követően a hatálps jogszabá|yoknak megfelelően előlegsárnlát kell kibocsátania.

A szÁl]:ľ;6i előleg teljes összegével valamennyi benyujtásľa kerülő részszárĺ]äban, a felveü előleg
annyava| egyező mé rtékben kell e ls ámolni.

Nyertes Ąän|atevőként szerződő félnek legalább 6 részszÁn'lhbeny$tásän van lehetősége, ahol
az e1ws részszÁĺn]ákércéke minimálisan el lĺell, hogy éĄe a teljes szerződéses ár I0 o/o-ät. Az első
részszÁn]abeny(Ątäsán legkésőbb az áfa nélkĹili szerződéses érték (szeruődéses är) 25 o/,-ät e|érő
megvalósult teljesítés esetén lĺell, hogy sor kerüljön. SzÁrr'lrh bery'újtani részletes szárnításokkal
a|ätámasztotfan, az előrehaladás mértékével arányosan (a fizil<ai e|őreha|adás szÄza|é|gnak
megfelelő ménékben), a Mérnök äka| e|Lenőrzött, valamint az N'ftn|atkérő a|äínsäval elfogadott
teljesítés Ęazo|äs alapján jogosult a nyenes ajän|aĺtevőként szeruődő fé|; a szárria szá|lltői
f nanszirozÄs lĺeretében lĺeri.il kifizetésre.

Az alvíllalkozők \ĺÍ:zetésére vonatkozőan a 272/20L4. oo.5) Kormányrendeletben és a
322/201'5. (X.30) Kormányrendeletben foglalt részletszabälpk szerint lĺell eljárni.

Közös aján|aĺtevők esetén az Ąán|atevők k{ilön-kĹilön ny$tják be sárnláikat megbonwa az
ahálLalkozői és a saját teljesítés énék&.

A nyertes ajän|attevőként szerződő fél' szilnlái a szeruődésszerű és a jogszabá|yoknak megfelelő
szán]äk és mellékletei kifizetésre kötelezetc szerĺez'et äkah kézhez-ĺételét követően átutalással
lĺertilnek kiegpnlítésre, szállľ.ői kifizetés lĺeretében, figyelemmel a vonatkozó jogsabálý
rendellĺeŕselĺre: Kbt. 135. s (0-(6) belĺezdései, a322/20t5. (X.30) Korm. rendelet 30-32lĄs-
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ai, a 272/2014. Qo.5.) Kormányrendelet előírásai és az adőzÁs rendjéről sző|ő 2ooz. évi XCII.
órvény36/A.5-", Ptk 6:130.$ (ĺ) és (z) bekezdés.

322/201,5. (X.30.) Korm. rendelet 31. $ alapján az ellenszo|gákaas kifizetésére csak az adom
munlrára, mun-l,arészre vonatkozó teljesítésigazoláslłá|Ltását követően lrerülhet sor.
Aszámla szerinti nenó ellenszo|gá|tatás a szerződés megvalósult énék&nem haladhatja meg.

A Kbt' 138. s (1) bekezdésében foglaltak a|apján, az a|válllď'kozőirc|1esités összesített arán1a nem
haladhatja meg a szerződés értékének 65,/o-h.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. $) ménékű, és a
késedelem időtanamához igazodő kesedelmi lĺamatot f'urt. Az uniós elszámolások
eljáľásrendjéből adódó késedelem az Aján|atkérőnek nem róható fel.

Íłján|atkérő kbÁrő|ag az épftési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz sztilséges munkik ellenértékének elsámolása érdekében a nettó egycisszegű ajáila'i
ár ÍO "/"-ának megfelelő, de legfeljebb nettó 39.ooo.ooo,- Ft taľtalékkeretet biztósft.

A tartalékkeret a jelen dolĺrrmenúció, illetve a 322/201'5. (X. 3o.) Kormányrendelet 20. $-a szerint
használható fel.

A kifizetésre és a dokumenúciós kötelezettségre vonatkozo jogszabá|yo|ł
_ 272/2014. oo. 5.) Korm. rendelet a 2O14-2o2O programozási ídőszakban az egyes

európai uniós alapokból szárma ző támogatások fehaśzná_-lásának renĄérőI;
_ 2003. évi XCII. tönĺény az adőzás renĄérőI
_ 2011'. évi O(CV. tör-łény az áIlraĺ'háztanásről;
_ 368/ 201 1. (XII. 3 1 .) Korm. rendelet az áIlanlhäztartásról szó|ő órvény végrehajtásáról;

2007 . évi Oo(uI. tőrv ény az általános foryalmi adőro|;

- 201'3. évi V. törvénya Polgári Törvénykönyvről;
_ 2016. évi IX. törvény a behajúsi költségátalányról

9. A' szetződést biztosító mellékkötelezetts égek:
Késedelmi kötbéĺ:
Aszeruődés szerinti feladatok- ollan okból, ame$rt a n}renes ajänlaĺtevőkéntszrrződő felelős -

késedelmes teljesítése esetén (így kĹilönösen, ha a műszaki átadäs-áwételi eljárás megkezdésének
időpontja a szerződésben meghatärozott időtarcamon tuli időpontra esĘ vagy az hadás-áwérc|i
e|járás során az Ąán|atké,rő o\yan hibákat ész|e|, meĘk ném teszik lehetĺvé a Létesítmény
áwételét) a nyertes Ąán|attevőként szeződő fél minden lĺésedelmes napúr. nap után a szerződé,s
szerinti, AFA és tanaléklĺeret nélkĹil számftot ellenszolgáltaas (Szrrződéses Áľ) O,5 o/o-ánaĘ đe
legfeljebb összesen a Szerződéses A, 10 o/o-änak- megfeÉlo összegű k3sedelĺni toibér
megfŁetésére köteles. A kötbér maximális ménékének elérése, illewe meghaladása esetén
N1án|atkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azorunh baúibyal. felmondani a n)rertes

Ąánlattevővelszembenikánéntésikötelezemégnélki'il.

Meshiúsulási kĺitbér:
Nyertes ajänhĺtevőként szeruődő fél meghiusulási kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződés
teljesítését megtagadnä, vagy a szerződés teljesítése egytbekben olyan okból, ame$ĺt felelós,
meghiusul. Íłjänlatkérő jogosult ktilönösen a meghiúsulási kötbén érvényesíteni minden olyan
esetben, amikor a jelen szłruődés azoĺlnah haáýű felĺnondása vagy jogszerűen gyakorolt elállás
útján szűnik meg. Meghitlsulásnak minősül továbbá, amennyiben oĘn olĺból, amiérc aYá|Ialkaző
felelős, a sz.eruődéses kötelezettségeinek nerĄ vagy nem szr,rződésszerű teljesítéséből eredően, a
Tämogaúsi szeződéxől aTämogató eláll, vaBy azt felĺnondja.
A meghiusulási kötbér ménél,ĺe a szrrződés szerinti, Ánł é' tanaléldĺeret nélkĹil szÁmftot
e lle ns zolgá kaús (Szcruő dé s e s ár) 2s,/o - änakme gf e le lő mé né lnű ö s s ze g.
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Teliesítési biztosíték:
Nyenes ajánlamevőkém sznrződő fél' a szrrződés hatalfia lépéséig köteles a szeruődés szerinti,
AFA és artalékkeret nélktil sámított ellenszolgáltatás (Szerződéses AÍ) 5 o/o-ának megfelelő
összegű teljesítési biztosítékot nyujtani 4ĺjánlatkérő részére. Amennyiben a biztosítéki okirat
szövegezése meghatärozza a bztosfték idóbeli hatáĘának utolsó napjk és a szeződés teljesítése
addig nem törcénik meg' a n)renes Ąán|attevőként szerződó félnek kötelessége a biztosíték
foĘmatos biztosítása. Amennyiben n)rertes Ąán|aĺtevőként szerződő fél nem ad új biztosítékot,
Iĺjän|atkérő azorľĺnli hatallyal felmondhatja a szeruődést. A biztosfték a nyertes ajánlattevóként
szeruődő Íél vá|asztasa szerint teljesíthető az e|őirt pénzösszegrĺek az Íłján|atkérő fizetési
szÁĺĺiájára óvadékként történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény r'agy biztoskő áka|
vállalt garancia vagykeszfbrtő kezesség bztosftBsával vagy biztosftási szerződés a|apján kiállíton
_ készf|zető lĺezességvállalást tanalmaző _ kötelezvénnyel. A biztosíték átadása e lőtt semmilyen
kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlanevő részére. A telesítési biztosítéknak a jótállási
biztosíték Íłján|atkérő részź.re történćí rendelkezésre bocsátásáig érvényben lĺell maradnia.
A biztosíték hatáńdőre tönénő rendelkezésre bocsátásárő| az aján|atevőnek az Ąänlatban
nyilatkoznia lĺell.

Előlcp-viss zafizetési biztosíték:
A nyertes Ąán|arcvőként szeruődő fél legfeljebb a szerződés elsámolható összege 50 o/o-ának

megfelelő menékĺ szá||tőí elć;leg kifizetését kérheti a272/2014.oo'5.) Kornrányrendelet 119. s
(1) bekezdése alapján. A272/2014.Q0.5) Korm. renclelet 1'1'8/A. S (z.) belĺezdése a|apjána
nye rte S aján|aĺtev őként szerz(> dő f é l válas ztás a s ze rint
a) a szeruődés elszámolható osszegének lOo/o-a és az igényelt szállítói elóleg kiilönbözetére jutó
úmogatás összegének megfelelő ménékű, az iränyltő hatóság javára sző|ő, a Kbt. 134. s (6)

bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintetel vá|xztása szerint a Kbt. 134. s (6) bekezdés a)

pontban meghatározott módon, illetve formában, vagy a272/20t4. o0. 5) Korm. rendelet 83. $
(1) bekezdése szeńnti bármelymás formában, illewe módon biztosítékot nsńy,vagy
b) nem nyujt biztosítékot, amelyesetben a272/2014. 0(.5) Korm. rendelet 1. melléklet L34.4.
pontja a|]ę,|mazandő.

A272/20L4.()(I.5) Korm. rendelet 1. melléklet 1'34.4. pontja:

IJa a.iogosulatlat iý'ryĺleuéĺe / a .rąĺillíttí sąĺźndékos rnagatartĺisára aeyethető uiss7a, és a siállĺtó nen n1ĺłjtoĺt

bi7losĺtékoĺ, a7 irĺźryító batlÍsĺÍg lě/s{/ĺĺja a s4źllíĺĺit aą előleg uissgafryÍésére. Ha a sý/lító a uissryf77Íási

kt;nleryttsegenek a uissąaJiryeĺésre rľeg)llapĺtott batĺźridőbeil fteul, uag1l tak résyben tesyeleget, a7irĺźnjlítő hahÍsĺĹg

a uissąa neľn Ji7,eteĺt iissąeg adók ľľlótĺźra tijrténő bebĘtĺisa ĺ;é!'ából megkeresi a7 ĺillarui adlíhatósĺigoĺ.

Behajthaĺatlanstíg esetén ai inźryĺtó haĺĺistig kegdernéryeąi a7 állaľľli adőbatóságnĺil a siĺillĺtő és a sęźllitóbałt

ĺ ii b b ségi b efo Ą á ł s a l re l de l ke ąő s 7e ra e 7e ĺ a dó s iĺź m á n a k tt; rl é ĺ é t.

Amennyiben nyertes Ąźn|attevőként szerződő fé| a biztosíték szolgáltaľásät vá|asztja, ilgy az
előlegĘényléssel (előlegbekérő dokumentum megkĹildésével) e1y időben kell nyertes

Ąán|awevőnek azt rendellĺezésre bocsátania. Az előleg-visszaf|zetési biztosítéknak addig kell
rendellĺe#s re äl]nia (hatályban lennie), amíg azon szÁmla kifizetésre kerül, amelyben az e|ő|eget
100 o/o-ban elszamokal<

A biaosíték hatáńdőre toftéÍLő rendell'ĺezésre bocsátásäró| az ajänlawevőnek az ajänhtban
nyilatkoznia lĺell.

Iőtáůlász

N;rertes ajän|attevőkéĺt szeruődő fél a vonatkoző jogszabäýi előírasoknak megfelelően a műszaki
hadás-áwérch e|järäs |ezÁräsfuőI szamitoĺt 36 hónapon lĺeresztül, az acélszerlĺezetek
lanőziővédelmével kapcsolatban 720 hónapig jőúx ĺúőúxási időszak) a szerződésben foglalt
kötelezettségeinek szerződésszerri teljesítéséért.
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Amennyiben valameý an\z1gl.a'
hos s zabb jőtállási köte lezensé get
nezve.

Iótállási biztosíték:
Nyertes ajánlaĺtevőként szeződő fél köteles a műszaki &adás-átvételi eljárás sikeres lezáĺásakor a
jőú|lási időszak végéĘ hatályban, érvénlben lévő jőállási biztosítékot nyújtani Ajánlatkérő
részÁre. A biztosíték megfelelő formában történő ny(ýása a végsńĺĺla benyujús ának, wvábbá a
teljesítési biztosíték felszabadftásának feltétele. Ąánlai<erő e|őiĄa,hogy a biztosítékot a Kbt. 134.

Pontja szerinti Jormában lehetséges nyujtani. A jótállási biztosíték mércéke a
(36 hónap) az AFA és tanalékkeret nélkÍ.ili ellenszolgáltatás, azaz a Szerződéses
a.

10. Az ajáĺIattételi hatáddő:

2018. iaĺlátt hónap 8. L5:00 óľa

1l. Az aián|atok benyťljtás ának címe :
Első Magyat Közbeszerzési Tanácsadó Ztt. (1067 Budapest, Andrássy űt17.2. emelet 10.)
Az a1án|atot az ď1án|amételi hatÁndő |ejánáíg, hétfőtől-péntekig O9:OO-17:O0 őra ki'zöĺt, az
ajánlanételi hatándő |e1änánaknapján9:OO óra és ajánlattételi haľáridő |ejánánakidőpontja közöu
lehet beýjtani.

t2. Az ajźnlattétel nye lve, ajáłn|atok b e nyú j tás ának c íme :

AzĄán|auétel nplve m^gyar, más n1.elven bery'újtott ajánlatot Íłján|akérő nem fogad el.

13. Aiáĺ|atok felbontásának helye, ideie, jelenlétre iogosultak:
Helye: Első Magyaľ Közbeszeĺzési Tanácsadó Ztt. (106l Budapest, Andtássy lűt 17. 2.
emelet 10.)

Ideje: 2018. ianuálĺ hónap 8. 15:00 óĺa
A bontáson ielenlétľe jogosultak: a Kbt. 68. $-ban meghatÁrozott szeméĘk

14. Aiánlati kiitötts ég időtattama:
A)án|artevő az a)án|attérc|ihatÄndő |ejänft követő 60 napig van köwe Ąán|atahoz. Ąán|arkérő az
ajän|ari. kötömséggel kapcsolatosan kiilön frlľrli"r? a fĘplĺngt a Kbt. 131. s (s) bekezdésére,
miszerint a nyenes Ąán|attevő és - adoĺ esetben - a második leglĺedvezőbb Ąán|atot tett
Ąän|attevő Ąán|ati kötötmége az Ąán|atok e|blrá|ásärő| sző|ő írásbeli összegezésnek az
Ąánlattevőkrészére törcént megki.ildése nap1átő|számftoĺthawan nappal meghosszabbodik

15. Hiánypótlás lehetősége:

Ąánlatkérő a Kbt. 7L. $ a|ap1án biztosítja ahtán1,pőúás lehetőség&. Aján|atkérő a Kbt. Z1. s (6)
belĺezdésében foglaltakra tekintenel rögziti, hogy nem kíván újabb hiánpótlást elľendelni arra
vonatkozóan,ha ahiánJpótlással az ajänlaĺtevő az ajánhtban końbban nem szerep|ő gazdasägi
szereplőt von be az e|järäsba, és e gazdasägi szereplőre tekintenel lenne sztils éges az újabb
hiárypótlás.

16. 
^z 

ajánlatok éĺtékelési szempontia:

termélĺre, szerl<ezetre jogszabä|ý rendellĺezés
ír e|ő,fuy^rkörc|ez'ő a n)rertes Ąán|attevőként

36 hónapnál
szerződő fé|re
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A Kbt. 105. s $)belr'zÁése ćs a ,Ärgynflt keretrnegállapodás megkötésére irányuló eljáľásban

{az e\járás első részében) kiadon aján|ati dolĺumentáció I. 1'4. pontja és a megkötött
keretmegálĘodás II.5. pontja aląjän (ajĺinlatkéľő a7 eljĺiľĺ)s ľnĺźsodik résyében a leľetrnegi/ląodtił
rueýiiĺéłéľe irtit1ah kö4besryeąési eljĺiĺúsban alkalmaiotł ĺrtćkeláłi sicłapontot alkalľłla3ia) foglaltak
alap1án az e\järis rnásodik łészrben - az elsőhöz hasonlóan - az ér'ŕkelés a Kbt. 76. s {2)
bekezdés c) pontja szerinti legiobb áĺ-éĺték aúlĺyt megielenítő szempont szerint łőnénik, az
alábbiak szerint:

A 
',łegjobb ár-éftÍk annyt łnegielenítő szemponť' kiválaszúsának ércélĺelési szempontja esetén

az ajánlatokértélĺelési szempon@k sze rinti tartałmi elemeinek énélĺelése soľárr a.Jhato pontsám
alsó és felső haľára: 1- 10.

t. I\I/2.l. pontnak megfeleló sz-ake mber tapasztalaa (dĘ

2. I\/ý 2.2. po ntnak me gfele lő s z'a ke mb e r tapas ztalata .(dĘ

3. \/I/2.3. pontnak rnegfelelő szakerrrber tapasz-talata (dĘ

Éĺtékelesi szempont:

4. Ajánlati ár(nenó FIIJF)

A módszer (módsz.erek) ismeruetése, amellyel az Ajän|atkérő megadja a fenti ponthatárok
közötti pontsámot:
16.1,. A 4. értékelési tészszempont esetében az éné|<e|és a Közbeszerzesi rĺatóság

útmutatója ,,a nyertes ajánlatevő |<lvállasztásán sz-olrgálő ércékelési szemPontrendszer
a|Lę'|ĺnazźsáróľ' (KE 201'6. évi 1'47. szÁm;2016' december 27.) 1. melléklet A.1.ba)

Pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik A fenti módszer a|apján
kiszámítom ponsámok a súlysámmal lĺerülnek megszorzásn, az Ajánlatkér'ő a
szÁrrítas során kenő tizedesjegylg kerekít.

A fordfton arányosítás képlete:

P: a vixgált Ąän|atielem adon szempontn vonatkozó poffis7Áma

Pmax: a pontskála fe|ső hatán, azaz IO

Pmin: a pontslála alsó haúra, azaz1'

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avix gálu a v'lzsgäh Ąán|at tartalmi ele me

Aiánlattevő köteles aiánlatíboz csatolni a vál|alkozói javaslatálhoz igazoďő átazatlaĺ
költségvetését beárazva, cégszedíen aláítva, valamint azt elekttonikus fotmában is
csatolni a benyújtásĺa ketiilő CD_n vagy DYD_n vagy pendľive-on excel formátumban.
A dokumentációban ľendelkezésľe bocsátott átazatlan költségvetés az indikatív terv
szednti mííszaki megoldáshoz kapcsolódik. A dokumentációban tendelkezésľe
bocsátott indikatív tetvben foglalt mííszaki megoldás vá|asztása esetén a
dokumentáció részeként kiadott átazatlan ktiltségvetést kell telies egészében beátazva

r0/te

P : (Alegjobb /

Súlyszám

20

Avixgált)

20

10

50

x (Pmax - P-i") + Pmin



benyúitani (Aiánlatkétő az ajánlattételi dokumentáciő 4. kötetében találhatő, ,,Az
egyösszegíi ajánlati áľ bontása'' című tátblázatot éttj átazatlan költségvetés alatt)!
Amennyiben aián|attevő a kiadott indikatív teÍvtől ĺészben vagy egészben eltéľő
műszaki megoldásľ^ tesz aiáĺ|atot, űgy ajánlattevőnek a vá|lalkozói javaslatához, a
választott műszaki megoldáshoz igazodőan kell elkészítenie,beátaznia és benyílitania
a ketetmegállapodás tészét képező áĺazott mintakiiltségvetés tételeiből összeállított
részletes költségvetését.
A|ánlatkéĺő felhívja ^z ajánlattevők figyelmét, hogy aiánlatukat a ielen
keretmegállapodásos eliáĺás első ĺésze soľán benyúitott ajánlatukban foglalt átazott
költségvetési kiíľás (egységár-táhlázat) szetint kell megtenniiik, továbbá aján|attevők a
már létĺeiött keretmegállapodásban foglaltakkal azonos v^gy 

^z 
Ajánlatkéĺij szátnán

ke dve z őbb e gys é gára k at tafta|maz ő aiáĺ|atot tehe tnek.
Aiánlatkétíi felhívia aŻ ajánlattevőket, hogy az aiánlatukhoz csatolt ,á'tazott
költségvetésében egyértelműen jelöl|ék meg azon tételeket, amelyeket a megkötött
keľetmegállapodás mellékletét képező egységáĺ-táb|ázat a|apián (azonos vagy
kedvezőbb egységárak alka|rnazálsával) adott meg, illewe azokat, amelyek esetébcn az
e gys é g á ĺ- t áhlźn at alkalrnazľra tó t é te l t rr e m ta ĺtal m^zo tt.
Amennyiben olyan munkanem(ek)ľe szíikséges aián|atot adni, mely(ek) a jclen
kózbeszetzési eliárás első részébelo' 

^z 
ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott

mintaköltségvetésben Írem szerepel(nek), ugy az aiánlattevők által ezen tétcl(ek)
tekintetében megajánlott egységár nem lehet magasabb a ielen versenyújraĺryitás
során a jelen aján|attételi felhívás megküldésének napján érvényes építési llofma
(TERC) itáĺyadő díjtételénél, továbbá az ilyen kiegészítő tételek telies ellenéľtékc nem
haladhatja rlreg 

^z 
adott egyedi beszeľzés becsiilt értékénck tiz százalékát.

t6.2. Az 1-3. éľtékelési szempontok vonatkozasäban az énéke|és a Közbeszerzési
Í]a |ĺvá|asztäsá énékelési
sze vi 147. szÁm; er 21.) 1.
me sítás módszer ltönénik
az a|äbbiakszerint:
Aján|akérő az 1'-3. énélĺelési szempontokkal összefüggésben az a|ább'n|<atv'usgál1a:

1. énékelésiszemDont:

+z ,,Iw2:1'. pontnak megfelelő szakember taPasztl|atA (db)'' értélĺelési szempont esetén a
Leppeg{llapodásos eljáras első részének (a lĺeretmegállapodás megkötéiére irányuló
eljáľásnak) Ąánlati felhívása III.1.3. \/I/2.1'. pońtja szerinti alkahaśsági
minimumkövetelménynek megfelelő szalĺe nber esetében a legalább neftó 5oo Mi'
kivitelezési költséget e|érő v'ugazdalkodási létesítmények építésébenfvagy rekonstrukciójában
szeruett projekvezetői szakmai tapaszta|at da abszamkvizsgá|1a Íĺjánlaiserő.
Amennyiben a megjelölt szalĺember legalább 2 db jelen pont szedntiber,ńázäs építésében,
vagy rykonstrukciójában szeŻett proje|ĺ-ĺezetői szakmai tapaszta|aĺa| bír, így Ąánlateva
ezen éné|<elési szempont tekintetében maximális pontot kap.
Íĺján|atkérő projekvezető tapasztalat a|att a projek(ek) 

-teljes 
körű megvalósulásának az

ös szefogás át éni a projekcélok me gvalósulás a érdelĺében.

2'snél<e|é si s ze mpo nt:

Ę -Ivl/z'z. pontnak megfelelő szalęmber ÍAPaszt^|ata (dĘ'' énélĺelési szempont esetén a

Ęr-epeq{llapod.as9s eljáras első részének (a lĺeretmegállapodás megkötéiére ińnyuló
eljárasnak) ajttĺ'i1ti felhívása III.1.3. I\n/2.2. pońtja s'e.i.'ti a[ĺalmaśsági
minimumkövetelmén1łrek megfelelő szalĺe rber esetében a legaLibb neffó 5oo Mřt
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kivitelezesi költséget elérő vhgazdälkodási létesítménpk tervezésében szezett felelős
tervezőíszakmaitapaszta|atdanbszämätvizsgä|1aĄán|atkérő.
Amennyiben a megjelölt szalĺember legalább 4 db jelen pont szerinti beruháás tervezésében
szerzatt felelős tewezői szakmai tapaszta|ana|bir, Ęy ajänlattevő ezen énékelési szempont
tekintetében maximális Pontot kap.

3. énékelési szempont:

Az ,,I\/I/2.3. pontnak megfelelő szakember tapaszta|ata (db)'' értékelési szempont esetén a
keretmegállapodásos e|1áräs első részének (a lĺeretmegállapodás megkötésére ir.ínyuló
eljárásnak) aján|ati felhívása III.1.3. lllĺ/z.s. pontja szerinti alkalmassági
minimumkövetelménynek megfeleló szakember belterületi v'ul<áre|hántási terv készítésére
vonatkozószakmaitapasztalatdarabszámátvizsgáljaAjánlatkérő.
Amennyiben a megjelölt szakember legalább 4 db beherületi vízk{relhántásí terv k&zítésére
vonatkozó szakmai tapaszta|attal bír, úgy ajánlanevő ezen énél,ĺelési szempont tekintetében
maximális pontot kaP.

Énékelési szempontonként a legtöbb darabsámú szakmai apasztalatot vállalt aján|at,
valamint a jelen pontban meghatározott nraximum szint minősül a legelőnyösebb ajánlati
tartalmi elemneĘ rchátazazď1án|at,vagytöbb, maximum szintet e|érő ajánlat esetén azokaz
ajánlatok lĺapják a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmaásával
kap pontot:

P : (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax - P-i") + Pmin

P: a vizsgált ajánlatielem adott szempontra vonatkoző ponszáma
Pma* a pontslála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála a|sőhatán,azaz1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem
Avizs gált: a v|.zsgällt ajánlati elem

Amennyiben az 1-3. énélĺelési szempontok esetében a jelen pont szerinti maximális szint
feleni megajánlások érkezneĘ Ąán|arkérő a pomszämftÁs során Alegjobb értékként a jelen

pont szerinti maximális megajánlást tekinti.

A fenti módszerek a|ap1án kisámíton pontszámok valamennyi énékelési szempont
tekintetében egyańnt a súlpámmal lĺerĹilnek megszonÄsn, az N1ánlnrrkérő a szÁmkÁs során
ketrő tizedesje#s kerekít.

Aján|aĺtevők az L-3. érrélĺelési szempontok bármelyilĺe esetében tehetnek 0 darab
megajánlást is, melyesetben ajänhtevőkazadottércélrelési szempontrźl azadhatő minimális
1 pontot lĺapják Ezze| összeĘgésben Ajánlatkerő felhívja az ajän|attevők figyelĺnéq hogy
kizfuő|ag a keĺetmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Ljáĺ|atkétiĹ szánáĺa
kedvez őbb aián|atot tehetnek!

Ajánlanevőnek ajänLata ŕszeként nyilatkozatban l.'ell megneveznie azon, a

lĺeretmegállapodásos e|1árás első részének (a lĺeretmegállapodás megkötésére iranyuló eljárá$
ajänllati felhívása III.1.3) lÝI/2.L.-I\n/2.3. pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelelő
szalĺemberelĺet, akilĺet az éné|ĺe|ésbe be kíván vonni.
Iĺján|aĺtevő a lĺeretmegállapodásos e|1äräs első rész ajän|arí felhívásának III.1.3) ĺĺ/z.ĺ.-
I\/I/2.3. pontjainak mindegyilrc tekintetében pontonként |lzÄrő|ag 1 szalĺembert nevezhetett
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m9g b?z összesen 3 szalĺembert), mint az énékelésbe bevonni |<ivánt szalĺembert. Egy pont
tekintetében több szalĺember megnevezése esetén az adott pont tekintetében 1. he|yen (az
adott pont tekintetében legalacsonyabb sorszámma) megnevezen szakembert ,r.tt.
figye le mbe Íłjän|atkérő.

N'1än|aĺ.ĺevő fenti nyilatkozatÁbaĺ megnevezett szakemberek szakmai öné|etnjzaval köteles
a|&Ámasztani az 1'.-3. énélĺelési szempont tekintetében tett válLa|ásait az énékelés
tekintetében megnevezett szalĺemberek értékelés szempontjából releváns szakmai
tapaszta|atÁnak felttintetésével (az adoĺt projek/beruházÁs, valamint az e||átou funkció
feltüntetése szülséges, legalább év/hőnap bontásban). Az Ąán|atban csatolt önéletrajzban
kizÁrő|ag az 1-3. énékelési szempontok tekintetében tett vállalást a|átämasztő adatok
ke rtilj e ne k fe ltĹinteté s re.

Iłjánlatkérő felhívja aján|attevőkfigyelmét' hogy jelen versenpijranyrtás sotán, amennyiben
ajánlattevő 

^z 
t.-3. értékelési szempontokĺa vgyana;zofl, a keretmegállapodás

megkiitésére iĺányuló el|árásban ĺlát bemutatott szakembert vagy adott esetben
szakembereket kívánja igénybe venrri, akkor az Ąán|attevői nyilatkozAton (Dolomentáció
ĺ 3. s7, łle//ák/aĄ és az énnten szakembe(ek) által jelen versenyijranyitás tekintetében tett
rendelke#sre állási ný|atkozaton (Dokumentáció ĺ5. .ľ1 ľłlellĺĺkhĄ felüIelegendő és megfelelťí
az e|őín követelményeknek való megfelelés igazolására, ha aján|anevő nyilatkozatot nýújt be
arr6|, hogy a szakember(ek) releváns, a 1.-3. énékelési szempont tekintetében figyelembe
veendő szakmai tapaszta|atának igazolására a keretmegállapodásos eljáns első részeben rcff
aján|atban _ pontosan megjelölve az énntett oldalakat - bényujton szakmai önéletrajzo(lĺa)t
lĺvánja bemutatni, és kéri Ąłján|atkérőt, hogy azol<at vegye figyelembe az éné|<e|é; 

';.á"(Dokumentácio ĺł. si, ruellákteĄ.

A nyilat\ozatban meg kell jelölni, hogy a)ánlamevő pontosan mikor n1ijtona be az
Ąán|atkérő részére a keretmegállapodásos e|1árás elsó részéb en azt a dokumentumot
(szakmai öné|etn1z), amelyben szereplő, mint jelen verseýjra"ľrá' során is releváns és
figyelembe veendćí adatokra, tényelĺre a szakember(ek) előínak szerinti szakmai
tapaszta|atánakigazo|äsaérdekébenhivatkoznikíván.

Ąän|atkérő felhívja a figplmet, hogy a fenti igazolási mód csak abban az esetben
a|]g|mazhat6, ha ug1anazon sza|<embert lłváĄa bemutatni Ąánlranevő az 1.-3. énékelési
részszempontoĘ vagy ezen részszempontok valamelyike tekintetében, akit/akiket a
lĺeretmegállapodás megkötésére iľányuló eljárásban is bemutatott 'JgYanazon énélĺelési
részszempontra, és ha a korábban csatolt dokumentumok tartalma helytálló, azAz nem
követlĺezen be oĘn vá|tozäs, meb're tekintenel adon esetben új szakmai oné|etnjz
ber5nijtása lerrne indokolt.

Aiánlatkéľő felhívia aiánlattevők figyelmét a keretmegállapodásos eljárás e|ső részében az
ajln|atí dolĺtlmentáciő l.l+.s ponjäban e|őiĺ kra, meý sźerint a keĺetmegállapodásos
eliátás első ľészében a nyeÍtes ajánlattev(5 aián|atálban az éttéke|és soĺán bemutatott
szakembeteknek az adott n}tnes aján|aĺtevővel megkötendő egyedi szeľződés
teljesítésében ĺészt kell vennie.
Az lyen szalĺemberek szemé$nek a módosítására a Kbt. 138. s (a) belrezdés szerinti
szabálpk az irányadőaĘ tehát aiánlattevő kizfuőtag a Kbt. 138. s (4) bekezdésében
foglaltak szerint iogosult másik szakembeľt bemutatni Lz 1.-3. éľtékelési
tészszempontokľa azza|, hogy ha úi szakembeľt mutat be, akkot annak a

gáilapodás me gkötésére ir.ányuló eljáľá$
meghatÄrozoĺt, a sza|sernberre lränpdő

L3/ t9



16.3. A 16.1 és 16.2 pontban bemutatottak a|apján a legtöbb Pontot elérő Ąán|attęvő
minó s ül a le gj o b b ár- énék aĺ:in 7 me g j e lenító Ąán|arct rcv ő ajän|attevő ne k

Ajánlatkéľő felhívja ajánlattevők figyelmét arca, hogy jelen versenyťliľanyitásos
eliáľásban kizátćllag a keľetmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annáL az
Ai ánlatké ĺ ő sz áĺníta ke dvez ő bb ajźnlatot tehe tnek!

17. Az ajánlattal szemben támasztott foľmai követelmények:
Az Ąánlarct ajánlanevőknek nem elekronilĺ'rs úton lĺell - a jelen felhívásban és a közbes zerzési
dolrumentumokban meghatÄrozott tanalmi, és a formai követelményeknek megfelelŕíen -
elkészítenie és benyrijtania:

- az Ąán|at papír alapú példánýt zsnőrra|, lapozLtatőan össze kell fűzni, a csomót
matricával az Ąán|at első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matńcát le kell bé|yegezní, vagy 

^zajän|anevő részérő| erre jogosultnak alá kell ími, úgy hogy a bélyegző, illetćíleg az a|áíńs
legalább egy része a matncán legyen;

- az ajánlat o|da|szÁmozÁsa eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendó a
szöveget, vagy számo|at, vagy képe(lĺe)t tanalmaző oldalalĺat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A círnlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szÁmozni.
- az aján|atnak az elején tartalomjegy.éu"t kell tartalmaznia, ame|y alap1án az ajän|atban
szereplćí dokumentumok oldalsz ám a|apján megtalálhatóaĘ
- az aján|atot zan csomagolásban, e1y eredeti papír, és 1 db elekronilcrrs
(CDlDvD/pendrive) példányban lĺell beadni. Amennyibenapapir alapú és az elekronilus
példány között eltérés van, Ajánlatkérő a paplr alapú példánp tekinti irányadónak
Ajánlattevónek nyilatkoznia kell arĺól, hogy az elekronilĺrs formában benyujtott ajánlat
(elszó nélkiil olvasható, de nem módosítható pl.: .pdf file) példánya a papír alapú (eredet|
pé|dánnyal megegyezĘ
- az aján|atban lévő, minden dolumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell imia az adow
gazdá|kodő szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy oĘn személyneĘ vagy szeméĘknek
aki(k) erre a jogosult szeméfieĘtől íľásos felhaa|mazÁst kaptaĘ
- az aján|at minden olyan oldalát, ameĘn - az aján|at beadása előn - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|ätrő szeméfiek)nek a módosításná| is kéĄeggpl kell
ellátni;
- a zÄrt csoÍnagon ,,Ajánlat _ ,,VcÍl/alkoyĺźĺi sąerąődés keretébn a ,,Beluí7cl'atoru)k.fbihł7!én és

rekonstnĺkĺiőja II.'' KEHoP-'l.3.0-ĺ5-20ĺ7-00017 a7onoĺiĺlisilinĺł projekr soľĺ)n teľueąési ás

kiuinle7ési ľnunkák negaalósítáła ľ-IDIC Sárga Ktirylu s7,erint Beluíąućde lni rľlíiuek
rekonsĺrukĺiója a KOTIWZIG Kisĺijsýllĺźs és Karcag ki)rryéki beluĺ4rends7,ereben és belaĺryidelni
mĺĺuek re,Łonstrukúlý'a a7ATIWZIG 33, 34 és 36. s4źnli, éJ'a K)WZIG 55, 56, 67, 68, 69,
70, 7ĺ, 72, 74, 75 s7árnĺł belui1rendsąerében'' valaminu ,,Csak ktigbesieĘłi eljĺirĺis sorĺin, a7

Ęánlatĺételi batĺźidő le1ĺirĺakor (dĺźtuľľsąe'ľíĺen rnegeliiluĄ bonthaĺli fel!" megjelölést lĺell felti.intetni.

1'8. Résza|ánlat és többváltozatű aiánlat tételének lehetősége
Íłjźnlarkérő nem teszi lehetóvé a részel<re tönénó Ąán|atéte|t.
Ajänhtl<erő a résĄänhĺtétel lehetőségét a beszrrzés táryw"* és jellegének megfelelően
megvŁsgä|ta, és aklĺént hatÁrozott,hogya beszrrzÁ.siigén1ł,abeszeruÁ.stźłgyźnakjellege (tervezŕs
és kivitelezés) és a szenődéshez kapcsolódó további köri.ilĺnények, ryv a versen)nernlegesség
követelménp, valamint abenÁäńs mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a
költséghatékonpág szempontja, továbbá a tervez.ő és a kivite|ez'ő |<ł5zöĺri esetleges jogviúk
ellĺertilése nem teszik lehetővé a közbesz.e.zés egy részśre tönénő ajänhtérclt Továbbá a
lrivitelezés és tervezés eg}res részfo|yamatai szorosan egymáshoz lĺapcsolódnaĘ egymásra
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épülneĘ és nem tarta|maznak oĘn részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló
egpégként |<ezrlhető; továbbá a beruházas munlĺaszeryezÁse egy ajän|anevő esetében
hatékonyabban megoldható.

Ajánlatkérő nem enged többválrczatú (alternatív) ajánlatérck.

19 . Liánlati bizto s íté kľa vonatkoz ó info ĺmáció :

Iłján|atkérő a jelen eljárásban valrő részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásähoz.

20. A dokumentáció tendelkezésľe bocsátásának módia, annak beszeľzési helye és
pénzügyi feltételei:
Aján|atkérő az ajän|atkérési dolĺlmentációt (meýnek részei: 1. kötet - Átalános újékoztatás
ajánlattevőkne|\ 2. kötet _ Szerződésrcryezet' 3. kötet - Megrendelő követelményei, 4. kötet _
Egyisszegű Ajánlati ár bontása, 5. kötet - Tervek) a jelen ajánlaĺtérc|i felhívással eg1nstt, az
ajánlanevőknek elekronilĺus úton, közvetleni.il, korlátlanul és rcljeskörűen, .gýd.jĺleg,
térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.
Íĺján|atkérő továbbá a kilzbeszenési dokumentumokat korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és
térítésmentesen az alábbi elekronilĺ'rs elérhetőségen is hozzáférhetővé teszi:
http : / / kozzetetel.ml<bt.ert/

2l. Egyéb infoľmációk, követelmények:
2'l'.1. A Kbt. 66. $ (5) bekezdése alapján az aján|atnak felolvasólapot lĺell tartalrnaznia, ame\y
feltünteti a Kbt. 68. s (4) bekezdése szerintiösszes aclatot.

21'.2. Az Ąán|atnak taĺtaknaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. s (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő eĺedeti a|áln|ĺÍejezettnýIatkozatáta felhívás feltételeře, aszerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kén ellenszolgáltatásra vonatkozőan. Az aján|atban benyujton
dokumentumolĺat a Kbt. 47.s Q) bekezdése a|apján egyszen3 másolatban is be lehet n1ńjani. Az

oéldánvát kell taĺtalm aznia' -

2l.3. Ajánlatkérő akiegészftő tĄékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az aján|auételi hatáńdő
lejänfu mege|őző harmadik mun}anapot 

' 
feltéve, hogy a kérdések és

lĺérések az ĄánLa#teh hattndő Lj munkanapig megérkeznek
Aján|at|<erőhöz. Ajánlanevőknek a s ir.ánti kéréseiket a
drmolnareva@mlĺbt.eu email címre vaw a +36 L793-O648 fax szÁmn lĺell ki'ildeniilĘ azzal,hogrJ
kéréseiket minden esetben sztilséges szerkeszthető formátumban is megktildeni a megadon e-ail
címre.

21.5. A szerződéses feltételek a FIDIC un. ,,Sárga könyť' figplembevételével lĺerĹiltek
meghatározasra. Ahol Ajźnla:Jľĺérő a felhívásban, dolnrmentációban FIDIC terminológia szerinti
fogalĺnakat allalrmaz, ott a FIDIC Sárga könyvben (Elektronos és gépés7,cti lénsĺĺnérylekhe7, ualaľnint
uĺźllalko4i által te'ľverytt építési és nérnöki létesítnén1ekhe7, mĺźsodik, ĺźtdolgoąott mayyar ryeluíĺ kiadĺis,20ĺl.
sieptenber), illewe a Kiilönleges Feltételelĺben definiált, meghatározott tanalÍnat kell érteni az
adon megnevezéseken.
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21.6. A jelen eljárás |efo|s,aúsára a keretmegállapodásos eljárás első része indíľásának (azaz a
2017/s 055-101119 azonosító szÁmű Ąán|ati felhívás feladásának napján, aml 2OI7.13.I7)
időpontjában hatáýos Kbt. rendellĺe zései innyadóaĘ figplemmel a Kbt. átmeneti rendelke#sei
közciw rögziteĺthatálr1baléptető (Kbt. 197. s (6) (7) bekezdé$) rendelkeźselĺľe is.

2t.7. Íłjänlatkérő taryp|ást nem tart' az ajánlatol<ata benyújtott írásos ajánlatok alapján énékeli.

2l.8. Ąán|auevő köteles Ąán|atahoz csatolni a Kbt. 66. s (4) bekezdése sze rinti nylatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogaĺásárő| szőIő törvény
sze rint milĺro-, kis- vagy középvál|alkozásnakminősül-e vagy nem tanozika törvény haá\,a a|á.

2t.9. Az el1árás nyenese az az ď1án|aĺtevő, aki az Ajänlatkérő áhal az aján|attételi felhívásban és a
dolĺumentációban meghatÁrozoĺt feltételek a|apján, valamint a meghatározoťĹ énékelési
szemPontok szerint a legkedvezóbb érvényes ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő az e\áras n1e rcesével
va1y - amerrnfben azt i|yen minőségben az ajän|atok e|blrálásäről sző|ő írásbeli összegezésben
megjelölte _ a következő legkedvezőbb a1án|atot tevőnek minősített szervezefrel (személĘ) köti
meg a szeruődést.

zl.il}.Ajánlattevőnek az a1án|ataban nflatkoznia kell jelen e\ánsn és az ennek eredményeként
megköŕsre kerülő szerződésre figyelemmel a Kbt. 66. s (6) bekezdés ") és b) pontjai
vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tanalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az
a1ánLathoz csatolni.

21.1l,. Íĺján|arkérő a Kbt. 105. s (s) bekezdése alapján az aján|atok e|bírá|ásán a Kbt. 69. s (1)

bekezdését és a73-75. S-ok"t a|]<a|mazza.

Ll.lz.Ąán|atkérő felhívja azajän|attevőkfigyelmét, hogya 322/20L5. (X.30.) Korm. rendelet 26.

$-a alapján a n)rertes aján|attevő köteles legkésóbb a szerződéskötés időpontjára legalább
50.000.000,- ÍnJF/káresemény és legalább 100.000.000,- ÍIl]F/év limitű All Risks típusú
felelősségbiztosftäsi szeruődést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy
az |<e||ő fedezntet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a lĺáreseménnyel
kapcsolatos többletköltségelĺre (romeltakarítás, szakénőj költségeĘ stb), a meglévő és

szoms#dos építményekre. A biztosításnak fedezetet lĺell nyijtania az építkezés fo|r7amán az
építési teljesítésben (meglévő szerkezeteĘ beépíten anyagoĘ munka) keletkező lĺárokra, a
meglévő megmaradó éptiletelĺben lĺeletkező lĺárokra, harmadik személyrrek okozott dologi és
szemé|ý Mrokra. Ajánlanevőnek aiánlatában nyilatkoznia kell, hogy nprtessége esetén a
szerződéskötés időpontjäban a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

zl.B.Ąáĺ|atkérő felhivja továbbá az ď1án|attevők figyelĺnéq hogy a 322/201'5. (x. 30.) Korm.
rendelet 11. $-a a|ap1än a n)rertes ď1än|aĺtevő köteles leglĺesőbb a szerződéskötés időpontjára
legalább 40.000.000,- ÍnJF/uáresemény és legalább 100.000.000,- ÍIlJF/év limitíí tewezői
felelősségbiztosíúsi szrzőđést kötni vagy meglévő felelősségbiztosíľását kiterjeszteni úg}a hogy
az|<elLő fedezetetn1'újtson, s kfuerjedjen a teljes szerződés szerinti tervezésimunkakra.
Ajänlaĺtevőnek aián|atátban nyilatkoznia kell, hogy n1anessége esetén a szerződéskötés
időpon1äban a fenti tanalrnú felelősségbiztosítással rendellĺezni fog.

2l.14.Aj!;unlatkérő a Kbt. 35. s (9) belĺezdésére figplemmel nem teszi lehetővé a szerződés
teljesítéseérdekébengazÄálkodőszarvezat(pro jelcúrsasäg)|évehozásät.
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21.15.Ąán|attevőnek a Kbt. i3. s (5) b rő
tĄékonaast azoknak a szf,rvezeteknek és
amelpkől az aján|auevő a megfelelő kömpze mu
vonatkozó tĄékoztatást lĺaphat.

21.16.AŻ aján|attevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a keľetmegállapodásos eljáľás első
ľésze óta sem következtek be velük, illewe az alvá|lalkozóikkal / kapacitźtst nyúitó
szefvezetükkel szemben a ketetmegállapodás első ĺészében előítt kjzátő okok.

27.17.Iĺján|attevőnekés adott esetben aza|\<a\masságigazolásában résztvevő más szervezetnek
az a|ábbi dokumentumokat kellaz aján|athoz csatolni:
- az.Ąán|atot aláíró(k) a|äirásí címpé|dáýt vagy aláírás-mintáját, kĹilföldi illetőségű aján|attevő
esetén az ennek megfeleltethető dokumentun: t (amennyiben ilyen dokumentum az adott
orszÁgban nem ismefi, teljes bzonytő erejű magánokiľatba vagy ugyvéd/köĄegyző előn tett
okiratba foglalt aláírás- minta) ;

- a .9égkivonatban nem szereplő kötelezenségvállaló(k) esetében a cégjeg1rzésre jogosult
szemé|1xő| származő, az Ąán|at alainsára vonatkozó (a meghata\maző éi a-meghata|IÁazott
a|äírásh is tana lmazó) írás b eli me ghatalmaást.

Ll.l8.Ajánlattevćínek Ąánlatához csatolnia kell nyLatkozatát, hogy vele szemben nincsen
folyamatban váhozasbejegr1zési e|1áns, vagy fo\yamatban lévő változásbejegyzési e|1ärźs esetében
a cégbírősäghoz benyuj:rin váhozÁsbejegyzési kérelmet és az annak érkezéiéra| a cégbírőság ákď-

Amennyiben Ąánlanevő vonatkoásában nincs foĘmatban
s' úgy kériuh nemleges tartalmú vá|tozásbejegyzési nyilatkozatot
részeként benyujtani.

2I.19.Ąán|aú<é.rő felhívja a1án|attevőkfigyelrnét, hogy jelen közbeszerzÁsi eljárás a Kbt. 53. s (6)
bekezdés en keĺül megindí
irányuló atot' projeĘavas
vákozásbe be és Ajánlatkérő
vagy az igényeltnél kisebb összegben ás
elsámolható koltségeinek tÁmogatäsán' re
kerülő szeruődés pénzug1n fedez.et& biztosító t át
oĘn körülĺnénplektekinti, amelymian azel1áIásteredménytelenné nyilváĺíthatja.

Ę9n1i köĺülményeket N'1än|atkérő a vä|Ialkozasi szeruődés hatályba lépése lĺapcsán felfüggesztő
feltételként köti ki a Kbt. 135. s (2)be|<ezdése a|apján.

2l.20.A teljesítési, a jőtálLási, illewe az előleg-visszafizeúsi biztosíték hatändőre történő
rendelkezésre bocsátásárőlaz aján|attevőnek a Kbt. 134. s (5) bekezdése alapján az Ąän|atäban
nyilatkoznia kell!

21.21.Nyenes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező
rő| sző|ó 1999. évi L)o(u. törvény vonatkozó
ol<at, azaz ktilönösen, de nem kizÁrőlagosaĺ a
. S -ában foglaltakat - köteles bármilpn teri'ileti,
es körűen lemondani az Íłjänlatkérő javán. A

alkotáshoz fűződő (szerzői jogi,
rólagos rulajdonát képezi, a vag1oni
, kłszz,ércheti, tovább adhaýa, vagy
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be|fuasa szerint átengedheti, átnlhäzhať1a fö|dĄzi vąy bármely rrńs korlát nélkül. A vagyoni
jogokellenénékét ajänlaĺtevő azĄán|ariár meghatározásáná|veg}t figplembe.
Ajánlattevőnek ajánlatálban nyilatkoznia kell a 322/2015. (x. 30.) Koĺm. rendelet 7. s (1)
bekezdése alapián, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási iogokat
áttvházza Aiánlatkéľőte a szerződésben meghatárczott díi ellenében, így az elkészített
tervekkcl kapcsolatosan Aiánlatkérő koľlátlan és kizáńlagos felhasználási jogokat szeÍez.

2l.22.Az ajánlatok összeállításával és benyujasáva| lĺapcsolatban felmerült összes koltség az
aján|attevőt terheli. Az ajänLat, hiánypótlás és egyéb dolumentumoĘ illetve az azokkal
kapcsolatos Postai ktildemén1ek esetleges késedelĺnébő| vagy elvesztéséből eredó koc|<ázat az

Ąánlattevőt terheli. Amennyiben Ajánlatkérő a hiánypótlás és egŕb doktlmentumok postai
(személyes) teljesítése mellen lehetőséget nyújt fax ill. e-mail útján tönénćí teljesítésre' a
haúńdőben történő beérkezéssel lĺapcsolatos koclĺázatot ajánlattevő viseli.

ŁL.%.Ąán|atkérő felhívja ajánlattevők figplmét, hogy az Ąánlatkérőként szerződő fél' vagy a
nevében e|1ärő sznméIy (srcrvezet) a srcrződés teljesítése során az épftési napló adataí a|apján
köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. s (2)-(3) belĺezdésében foglaltaknak megfelelő
a|vá||a|kozo vesz részt és az a|vá|Ialkozói teljesítés ańn7a nem haladja meg a Kbt. 138. $ (ĺ) és (s)
bekezdésében meghatá rozotÍ mértéket.

Łl.z4.hjänlatkérő felhívja a figyelnret, hogy a Kbt. 138. s a|apján az alvá||alkozói teljesítés
összesített ańnya nem haladhatja meg a szerződés énékének 65"/r-át|. Az alvállalkozóknak a
szeződés teljesítésében való részvéte|e annýt az határoz7A Íteg, hogy milyen aránńan
részesülnek a szeződés általános forgalmi adó nélkiil számítoĺ ellenénékéből Továbbá a Kbt.
138. s (5) bekezdése alapján a teljesftésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
a|váIlalkozőiszeruődés értékének 65"/"-át meghaladó ménékben további közreműködőt'

21.25.ĺłján|atkérő újékoztaýa ajánlarcvőket, hogy a 321,/20L5. (x. 30) Korm. rendelet 46. s (3)

bekezdésében foglaltak a|apján a meghatározow gýnmányűvagy eredetű dologra, illewe konkrét
e|'1änsn, amely egy adott gazdasägi szerep|ő termékeit vagy az ákala ny$ton szolgáltatásokat
jellemzi, vagy véĄegye, szabadalomra, tevékenységre, szeméýe, típusra vagy adon szärmazásra
vagy gyánÄsi foĘmatn va|ő hivatkoás esetén a hivatkozás mellett a ,,vary azza| egyenértélcű''
kifejezést is érteni kell.

2l.26.Iraĺyadó idő: Azajän|atéreli felhívásban és dolomentációban valamennyi őnban megadom
haúndő magyaroĺszÁgi helyi idő szerint értendő.

2t.27.A n)rertes aján|anevő a szeruődés megkötésének időpontjában köteles az Ąán|atkérőnek a
szerződéskötés időpontjában ismert valamennyi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
alvá|\a|kozőt bejelenteni, - ha aközbeszrĺzÁ.si eljárásban az adott ahä|LalkozÁt még nem nevezte
meg _ és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az äka|aigénybe venni kívánt a|välla|koző
nem áll klzárő okok hatáĘ alan. A nyenes Ąänhwevő a szeruődés teljesítésének időtanama alan
köteles az Ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együn nyilatkozni arról is, hogy az áka|a igénybe venni kívánt
alvällď'koző nem áll kizźĺrő okok haúĘ alatt.

Zl.28.lĺiánlattevő aiáĺllatźlů,an ktiteles nyilatkozni aĺĺ.őI., hogy az indikatív tervben foglalt
v^gy attól eltétő műszaki megoldásľa tesz aián|atot.
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2l.29.Ajánla1t9vő köteles a dolalmentÄciő rész& képező ,,ajánLati ný|atkozat függeléke''
elnevezésű dolĺrmentumot kitölwe és cégszerű en a|áína áz Ąán|atához csatolni.

?|.?O,NľTes ajánlanevőként szeződő félnek a szeruődés teljesítése során a vízi létesítmények
kivitele#sére (i') kiterjedő r\IsZ EN ISo L4OO7:2OO4 rendszenzabvány ,'.ń''ti

és ]vISZ EN Iso 900I.2OO9 rendszerszabvány
\IISZ 2800122008 (BS OI-ISAS 18001:2002)
lem és biztonsági tänýtÄsí rendszer szerinti

lamából szÁrmaző, a fentiekkel egyenénékű
os ítás i inté zke dések e gyéb bizonylté|ai sze rinti

znia szülséges, hogy legkésőbb a szerződéskĺiŕs időporľcján

)ÍYoe:trffi tr#'"j.ĺ.5ľľnä^t{xY);äYu,t'ŕ:?'ffi ]
azo|mak me gfe le lő e n v égzi.

22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napia 20L7 . 72.06

,,,relos akkĺeclrtá'ľ"Í:ř:ff 
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