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A iánlattételi felhívás

AzAidnIatkérő:

Oľszágos Vízügyi Főigazgatósá g
cím: l0l2 Budapest, Máľvány utca l/D.
telefon: +3612254400
fax: +36 12120773
e-mail : varga. eniko@ovf.hu
honlap cím: www.ovf.hu
képviseli : Somlyódy Balźns foigazgatő
kapcsolattartó: dr. Buzsáki Judit

A továbbiakban:,,Ajánlatkérő''

Ailźnlatkérő nevében el idró szervezet:

Első Magyar Kiizbeszerzési Tanácsadĺĺ Zrt.
cím: 106l Budapest, Andrássy út l7. II. emelet, l0. ajtó
telefon: +3ó 17930640
fax: +3ó 17930648
email : drmolnareva@mkbt.eu
képviseli: dr. Antal Kadosa Adorján, azigazgatőság elnöke
kapcsolattartó: dr. Molnár Éva (FAKSZ lajstromszám: OO5l2)

A kij zbes ze rzési e Ii drős fĺt itd i a :

Ajánlatkérő a közbeszerzésękľől szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

2.

3.

,,Kbt.") gg.

ajánlattételi felhívás k<izvetlen megküldésével induló, uniós eljárásrendben lefolytatott
hird etmény nélkül i tárgyal áso s közb eszer zési elj árást kezdemény ez.

Ajánlatkéro az eljárás során a kozbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizärő
okok igazolásának, valamint aközbeszerzési műszaki leírás megllatározásának módjáról
szőlő 32l/20l5. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ,,321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet") előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás tärgyát építési beruhźváslépítési beruházásokhoz
kapcsolódó teĺvezői/mérnöki szolgáltatás képezi, ajánlatkérő az épitési beruházások,
valamint az épitési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mémöki szolgáltatások
kozbeszerzésének részletes szabá|yairol szóló 322l2ot5' (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: ,,322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet") szabá|yait is megfelelően fogja
alkalmazni.

A Kbt. 98. $ (2) bekezdés a) pont alapján:

A Kbt. 85. $ (2) bekezdés e) pontjában foglalt elofeltételek fennállnak és a közbeszerzés
feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajźn|atkéró a tárgya|ásra
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meghívja a nyílt va1y a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevoit, amelyek
ajánlata nem a 73. $ (1) bekezdés b) vagy d) porrtja a|apjźn érvénýelen, és ajánlatuk -
adott esetben hiánypótlást követően _ megfelelt az eloírt formai kovetelményeknek.

Megelozőleg a nyílt eljáľás azért lett eľedménýelen' meft Kbt. 75. $ (2)
bekezdés b) pontja alapján aZ eljárásban benyújtott minden ajánlat nreghaladta az
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi Íbdezet összegét'
Ajánlatkérő mindháron' a nyílt eljáľásbarr ajánlatot benyújtó ajánlattevot egýdejűleg,
írásban felhívj a aj ánlattétel re j elen elj árásban.

5.
re nĺl e I kezés re bocsdlósd n a k mód i a :

Ajánlatkéro a dokumentációt elektronikus úton, koľlátlanul, teljeskĺinĺen és közvetlenül
jelen ajánlattételi felhívással együtt, térítésmerrtesen megküldi az ajánlattételre felhívott
gazdasźryi szereplők r észér e.

Ajánlatkérő az e|járás során keletkezett egyéb kozbeszerzési dokumentumokat is a
fenti eknek megfel elo módon bocsáj tj a rendelkezésre.

A közbeszerzési dokumenturnok (ajánlatonként legalább egy) ajánlattevő vagy aZ
ajánlatában megn€V€Z€tt alvállalkoző źita|i, ajárilattételi hatáľidő lejártáig töńéno eléľése
és a regisztrálási adatok mega<lása az érvényes ajánlattétel feltétele.

A Kbt. 103. $ (6) bekezdésének megfelelően Ajánlatkér'o jelen eljáľás rnegkezdése napján
a Közbeszerzési Adatbázisban, az Ajánlatkérő honlapján (uyrv'oyĹbĐ és a
ľ'!tp. //kozzetetel.mk o ldal on i s közzétes zi az a|ábbi dokumentumokat :

- a Közbeszeľzési Hatóságnak megküldött minden dokumentunrot,
- a közbeszerzési dokumentumokat, és az
- ajánlatok bontását követően a bontásról készült jegyzőkönyvet.

A közbeszeľzési dokumentumok elérésének igazolása:

Ajánlatkérő előirja, hogy a kozbeszerzési dokumentumokkal egyidejűleg ľendelkezésre
bocsátott átvételi ieazolást aZ ajánlattételre felhívott gazdasági szereplo köteles
meefelelően kitiiltve és césszeríĺen aláíľva. a ielen felhívás 2. nontiában feltĺintetett

6. A közbeszerzés túrgva és mennvisége:

CPV kód(ok):

Fő táľgy: 45Ż32152-2

További tárgyak: 45251 720-8, 1 1240000-2

A Tassi víz|eeresztő műtáľgy létesítéséhez szükséges kivitelezési
elkészítése és az épitési rnunkák megvalósítása a I9112009. (Ix.l5.)
megfelelően.

címre e-mail vasv fax útián visszakiildeni.

tervdokumentáció
Korm. rendeletnek
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A kivitelezési tevékenység fobb tervezett mennyiségei:
Tassi vízleereszto műtárgy létesítése
25 m3 l sęc névleges kapacitású szivattyú-turbina (reverzibilis)
gépegység 2 db
7l 0 kw névleges teljesítményíĺ motor-geneľátor (reverzibilis)
villamos gépegység 2 db
Földmunka l28.000 m3
Beton és vasbeton szerkezet 7600 m3, amelybol 2500 m3 (ca. 3 300 m2) vasbeton résfal
Acélszerkezet l87 tonna
20 kV távvezeték 2l km

A nyertes feladata:
- a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése beleéľtve a próbaüzemeltetési terv
elkészítését is, valamint az ź,ĺ.vizvédekezési terv' a megvalósulási tervek elkészítése és a
teljes építési terület loszermentesítési tervezése;
- a beruházás kivitelezése, beleértve az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez
szükséges tervek, az uzemeltetési, kezelési és karbantaľtási utasítások és gépkönyvek
elkészítését;
- tetmészetvédelmi és régészeti szakfelügyelet biztosítása;
- a létesítmény megvalósítását jelző táblźlk kihelyezése, azza|, hogy a ,,B'' és ,,D'' típusú
kommunikációs táblák megtervezése és legyátatása nem a nyeľtes feladata, azt a PR
tevékenységért felelos végzi, de a nyertesnek kell kihelyezni ezeket.

A kivitelezés FIDIC Sárga Kĺinyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül
megvalósításra'
A kivitęlezés teľvezett időtaľtama 34 hónap.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tarta|mazztlk.

Ajánlatkéro az ajźn|ati tervtől eltérő ajánlat benyújtásának lehetőségét bizto sitja az
al ábbiak és a kö zb es zęr zési dokumentumokban t észletezęttek szerint :

Ajánlati tervtől eltéro aján|at csak a vízgépészeti főbeľendezésrelfőgépcsopoľtra (turbina-
szivattyil, olajnyomó-telep, hőcserélő, gyorsító hajtómű és a motor-generátor) nyújtható
be a III. kictet 4.4 pontban foglaltak szerint.

Ha aján|attevő a vizgépészeti fogépcsoportra az Ajánlatkéľő által kiadott műszaki
dokumentumok (ajánlati terv) szerinti ajánlatot nyujtja be, akkor egyéb létesítményekre
nem adhat ajánlati tervtől eltéró ajánlatot.
Valamennyi ajánlattevőnek, azaz aZ ajánlati tew vá|asztása esetén is, a vizgépészeti
fübeľendezések vonatkozásźlban igazo|ő számitást kell az ajánlata részeként benyújtania'
amely számítások jól követhetően és egyéľtelműen a|átźlmasztjźlk,hogy a beépíteni kívánt
beľendezések a dokumentációban részletezett uzemállapotok mindegyikében
megfelelőképpen működnek, különös figyelemmel a beľendezések esetleges
levegősödésére.
A számítások elkészítésénél a hatályos és jogerós környezetvédelmi és vízjogi
engedélyben foglaltakat, a dokumentáció vonatkozó előírásait kell kíinduló adatként
kezelni és figyelembe venni, a következő megkötésekkel:
Az egyes gépek névleges kapacitása nem lehet kevesebb 25m3ls-nál.
A gépek szäma két darabban meghatározott. Az egyes gépek névleges teljesítménye nem
lehet kevesebb O,7MW-nál.
A vízlebocsátó csatorna alvizi és felvízi küszöbszintje nem téľhet el a tervekben
meghatáľozott szintektől.
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Az ajánlati tervekben 
.rogziteťt rnegoldástól való eltérés esetén az ajáľůathoz csatoltműszaki-szakmai ajánlat kidolgozásának részletezettsége meg kell' hogy Í'elelj en azajánlati műszaki dokumentáció kidolgozottsága színvoialánuř é. i, ui"^lu,tĺ műszakidokumentációban rneghatźrozott előíľásoknak.

Ha az igazolő számítások nem támas ztják a\á a vízgépészeti berendezések megÍbleloműködését , vagy az ajánlat nem tartalm azza azt, vagy ha az aján|attevő által bemutatottműszaki tartalom nem felel meg a fenti feltételeknetJátk o, urá1ánlut éľvénýelerr.
Ajánlattevőnęk a választott műszaki megoldás -"gf"l"lő. égérő| ajánlatában nyilatkoznikell.
Ajánlattevő vały a dokumęntáció műszaki részében meghatározott tartalom ru vagy azajánlattevő által kidol gozott, az előírásoknak nregfelelol de az aján1ati ,"ł,ol eltéľőmegoldásra adhat ajánlatot, ęgyszerre ket ajánlat n"rn ńyu;tható te. Ha a benyújtott
ajánlat nem felel męg az előírásoknak, az aján|at éľvénýelen.

7.

YáIlalkozási szeľzodés keľetében a,,Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágaikotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció'' című, KEHoP-i.3.l-l5-20l5-00002 azonosítószámű projektben a Tassi Műtárgy FIDIC Sáľga Könyv szerinti nregvalósítása és akivitelezési tervdokumentáció elkészítése a B1Doo9. (IX. l5.) Kořln. rendeletnekmegfelelően'

Az időtartam hónapban: 34

A teliesítés helve:

NUTS Kód: HU102
A teljesítés fĺĺ helyszíne: Makád község kozigazgatási területe

Szállítói ťlnanszirozás, támogatás intenzitás : l 00%
Az ajtn|attétel, az elszámolás , a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. ó:l30. $ (l)-(2) bekezdés, a Kbt. 135. $ (4)-(ó)
bekezdés és a 272/2014. (Xr. 5.) Korm. rendelei szerinĺ a teljesítést és annak igazolásźúk<ivetően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül töfténik'

Ęu ? nyeftes a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. $ (3) bekezdésealapján a32212015. (X. 30.) 32/A. $ bekezdése és-a źlzizol+.1xl'5.) ńň. rendelet 1.melléklete szerint történik a ťĺzetés.

272/2014' (XI.5.) Korm. rendelet 119.$ (1) bekezdés: Ajánlatkérő kĺjteles biztosítani aszál|itő (nyertes) részére a szerzodés tartalékkeľet nélküii elszámolható össze ge 5OYo-ának megfelelő mértékíi szál|itői előleg igénylésének lehetőségét.
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Fizetési feltételeket érinto
- 2015. évi CXLIII. tv.
- 32212015. (X.30.) Korm.
- 27212014. (XI. 5.) Korm.
- 2013. évi V. tv.
- 2003. évi XCII. tv.

A flzetési feltételeket részletesen a további kozbeszerzési dokumentumok (I. kötet 2.9.
pont, illetve a II. kötet szerződéses feltételek) tarta|mazztlk'

11.

fobb jogszabályok:

rendelet
rendelet

Töb bválto zatű (alternatív) aj án lat :

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

Részajánlattételi lehetőség, amennyiben nem biztosított, annak indoka:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé
r é szaj ánlato k tétel ét teki ntettel az a| źtbbiakr a:
A beszerzés tárgyának jellege és a FIDIC Sáľga Könyv szerinti komplex
projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé. A mtĺtárgy elemei egy műszaki
egységet alkotnak, műszaki-szakmailag nem válaszhatók szét a teľületszerzés,
nyomvonal kijelölés, engedélyeztetés, megvalósítás folyamatai és gazdasági, műszaki
okokból azizeme|tetés is szükségessé teszi.

12.

l. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF) _ Súlyszám: 50

2. Ajánlattevő személ yi állományának képzetts ége
2.l. Speciális építési munkák tervezi5je (0-10 pont) - Súlyszám: 5
2.2.Yillamossági tervezłl (0-10) _ Súlyszám: 5
2.3.M.Z.e) pont szerintitervező szakmai tapasztalata (0-10) - Súlyszám: l0

3. Szakmai ajánlat
szl'A. Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje (0-10) _ Súlyszám: 10
SZ1.B. Munkamenet ütemterv (Munkamenet-szervezési folyamatteľv) (0-10) _Súlyszám:
l0
sZ|.C. Kivitelezés térbeli organizáciőja (0-10) _ Súlyszám: 10

A részszempontok szerinti éľtékelés során adható pontszám alsó és felső hatáľa: 0_10
pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érrék.

A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkéľő megadja a pontszámokat: Az 1.
ľészszempontnál a Kozbęszerzési Hatóság2l.12.2016-i útmutatójának (,,Útmutató.'') l.
melléklet .A.1.ba) pontja szeľinti fordított arányosítás, a2. részszempontnál Útmutató 1.
sz. melléklet B.1. pontja szerinti pontozás, a3. részszempont esetében Útmutató 1. sz.
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melléklet .A.2. pontja szeľinti sorbaľendezés, utána az l. sz. melléklet .A.1.ba) pont
szeľi nti arálryosítás, a dokumentációban meghatározottak szerint.

A 2.1.,2.2-és 2.3. alszempontok legkedvezőbb szintje' melyre, és melynél kedvezobb
vállalásokra egyaľánt a felső pontlratárral azonos pont kerül kiosztásra: i fo szakernber;
l20 hónap.

A pontszánok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, kerekítés: 2 tizedesjegyig.

Ajánlattevő 2-3. részszempontokľa vonatkoző ajánlata szakmai ajánlatnak minosül.

A kizdró okok és a megkövetelt igazohźsi mócl:

Az c|őírt kizárő okok:

Az e|járásban nem lehet ajárrlattevo, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazoltsában olyan gazdasági szeľeplő, akivel szemben a Kbt. 62. $ (l) és Qj
b ekezdés éberr rĺi gzítet t kizárő okok bármel yi ke fennáll.

Äz e|łÍírt kizárő okok igazolási módja:

Azajánlattevonek a Kbt. ó7. $ (l) bekezdése ésa32l/2ol5. (X.30.) Korm. ľerrdelet l. $(l) bekezdése alapján az egységes európai kozbeszerzési clokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazo|nia, hogy nem tańozik a felhívásban előírt kizźrő okok hatálýa alá.

A 32112015. (X. 30.) Korm. ľendelet 3. {i (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevők mindegyike külörr ťormanyomtatváný nyújt be.

Ha ajánlattevo az előíľt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaiľa támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. $ (3) bekezdése es i zzlĺzols.
(X. 30.) Kom. rendelet 15. $ (2) bekezdése alapján az aján|atban az egységes euľópai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésľe bocsátó szervezet részéről ĺs uě teli nýjtani a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. $ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.

Az egységes európai kozbeszerzési dokumentum formanyomtatvźnyát a dokumentáció
tartalmazza.

Ajánlattevő, illetve az alka|masság igazolásában részt vevo gazdasägi szereplő az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot a32tl2O15. (X.30.) Korm. rendelet 4-7.
$ szakaszában foglaltaknak megfeleloen kitöltve köteles berryújtani'

Az ajánlatban a Kbt. 67. $ (4) bekezdése alapján be kell nýjtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyi|atkozatát, hogy nem v€sz igénybe a szerződés teljesítéséh eż a felhivásban
előiť.kizárő okok hatálya alá eső alvállalkozót'

Ajánlattevő a felhívásban előíľt kizáro okok fenn nem állását az aján|atkérő Kbt. 69. $(4)-(8) bekezdése szerinti felhívására kciteles igazo|ni a 32112015. (X. 30.) Korm.
ľendelet II I. Fej ezetében foglaltaknak megfelelően.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. $ (4)-(7) bekezdése szerint jár el a birá|at során.
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A Kbt. ó9. $ (4)-(6) bekezdése alapján az igazolások benýjtására felhívott gazdasági
szereplonek (ajánlattevonek) a32l/2ol5.(X.30.) Korm. rendelet 8-l4. {} és l6. $ szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik akizáro okok hatálya alá.

A 32l/20l5. (X. 30.) Korm. rendelet 15. $-a alapján az aján|attevó az alkalmasság
igazolásában részt vevo alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az
egységes európai kozbeszerzési dokumentumot köteles benýjtani az e|oirt kizáró okok
hi ányának i gazo|ásár a.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a
Kbt. ó7. $ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizárő okok tękintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás
megküldés ének napj ánál.

14.
a meekövetelt igazoldsi móď:

A 32112015. (X. 30.) Korm' rend. l. $ (l) bekezdése alapján az ajánlattevonek az
ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban aZ ajánlatának
benyújtásakor a kozbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európai kozbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazo|nia, hogy
megfelel a Kbt. 65. $-a alapján aZ alábbiakban meg)latározott alkalmassági
követelményeknek.

A pénzügyi és gazdasági atkatmasság minimumktivetelménye(ĺ):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

P.1. a számlavezeto pénzügyi intézmény(ek)tol származo nyilatkozat(ok) tartalma
alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás megküldésének napját megelózo 24
hónapon belül bármelyik pénzforgalmi szźmltýán 15 naptári napot meghaladó
soľbaállítás fordult elő.

P.2. a számviteli jogszabályok szeľinti beszámolója a|apján a mérleg szerinti eredménye
a jelen felhívás megküldését mege|oző,2015.,2014. és 2013. számviteli beszámolóval
|ezźrt üzleti években egynél több évben negatív volt.
Ajánlatkérő abban az esetben á|lapitjamęEaz ajánlattevő P.2. pont szeľinti gazdasági és
pénzigyi alkalmatlanságźtt, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a kozbeszerzés
tárgyábő| (vízépítési és vasbeton szeľkezetépítési munkát magában foglalĺí
kĺvitelezés) sztmnaző - általános forgalmi adó nélkül szćtmitott - áľbevétele nem éri el
legalább a 4,7 mil'liárd HUF-ot.

P.3. jelen felhívás megküldését megelőző háľom méľlegfordulónappal leztń üzleti év
a|apjźn a kozbeszerzés tárgyáből (vízépĺtési és vasbeton szeľkezetépítési munkát
magában foglaló kivitelezés) szttrmaző - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele összesen nem érte el legalább a 4,7 mi||iärd HUF összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. $ (5) bekezdés hatályos rendelkezései
alapján abeszerzéstárgya szerinti árbevétel vizsgálata esetén _ az adottközbeszerzés _ a
19. $ (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - értékének 75%-źi elérő ĺisszegű, a
beszerzés tárgya szeľinti árbevétellel rendelkező ajánlattevő nem minősülhet

kalmassúsi kijvetelménvek. a
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alkalmatlannak.

A Kbt. 65. $ (6) bekezdése alapján az eloirt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követęlményeknek, amelyek
értelemszeľűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd,asági szereplokre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendo, ha köztilük egy felel meg (P.l. és
P.2. pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65. $ (7) bekezdése alapján az e|i|irt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervęzet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közottük fennálló kapcsolat jogi jellegétől fiiggetlenül.
A Kbt. 65. s (7) bekezdése alapján csatolni ke|l az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerzódésben vállalt kĺitelezettségvállalását
ĺarta|maző okiratot, amely alźttámasztja' hogy a szerzőüs teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerzodés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. ó5. $ (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajźn|attevő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. $-ában
tbglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérót az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összeŕüggésben ért káľ megtéľítéséért.

A pénzĺigyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szüksóges aĺlatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:

A 32ll20l5. (X. 30.) Korm. ľendelet l. $ (l) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.
65. $- a alapján az a|ka|massági követelményeknek.
Ąánlatkéľő a 32ll20l5. (x.30.) Korm. rendelet 2. $ (5) bekezdésę alapján aZ
alkalmassági követelmények előzetes igazo|ására nem fogadja el ajánlattevő egyszenĺ
nyilatkozattlt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, kéri a
formanyom tatv ány I V. ľészében szereplő részletes infoľmáci ók megad ását.

A Kbt. ó9. $ (4F(7) bekezdése alapján az igazolások benyujtására felhívott gazdasági
szereplőnek (ajánlattevőnek)az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.$ (l) bekezdés a) és a Kormányľendelet 19. $ (l) bekezdés a) pontjai
éľtelmében csatolja a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számláj ára szőlő,
a számlavezetó pénzugyi intézményétol sztrmaző, a jelen felhívás megküldésének
nap1ánźi nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létľe, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak, az alábbi minimális taľtalommal:
- a p énzťorgalmi szźmllal szám|ák szźlma,
- a pénzforgalmi száml.al száml ák megnyitás ának i dőpontj a(i),
- a pénzforgalmi szám|ájttnlszámláin az aján|ati felhívás megküldésének napját megelőző
24 hőnapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szoto 2OO9. évi
LXXXV. torvény 2. $ 25. pontja szeľint definiált, 15 naptári napot meghaladó
sorbaállítás (A sorban állás szóhaszná|at is elfogadott).

P.2. A Kbt. ó5.$ (l) bekezdés a) és a Kormányrendelet 19.$ (l) bekezdés b) pontja
alapján _ ha a letelepedése szeľinti országjoga előírja kozzétételét _ csatolja saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a
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fiiggetlen könywizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás megküldését megeloző
20l5',2014. és 2013. - számviteli beszámolóval - |eztrtüzleti évek vonatkozásában.

Ha a kért beszámolók a céginformációs szo|gá|at honlapján megismerhetok, a
beszámolók adatait az Ajánlatkéľő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti országjoga nem írja elő a beszámol o kozzététe|ét,
úgy nyilatkozatának benyujtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében, az eloző 3 mérlegfordulónappal |ezttrt üzleti év tevékenységének eredménye
vonatkozásában.

Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott iratta| azért nem rendelkezik az eloirt teljes
időszakban, mert az idószak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
kózbeszerzés tárgyából (vízépítési és vasbeton szerkezetépítési munkát magában foglaló
kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolrni. Az
általános forgalmi adó nélkül számított kozbeszęrzés tárgya szeľinti árbevételének el kell
émie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban megllatározott értéket'

P.3. A Kbt. 65. $ (l) bekezdés a) és a 32|12015. (X. 30.) Koľm. ľendelet 19.$ (1)
bekezdés c) pontja és a l9. $ (5) bekezdése alapján csatolja a jelen felhívás megküldését
megelőző 3 mérlegfordulónappa| lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyáből (vizé:pítési és
vasbeton szerkezetépítési és munkát magában foglaló kivitelezési tevékenység)
szfumazó - általános forgalmi adó nélkül számított _ évenkénti árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attő| függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezekaz adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás megküldését közvetlenül megelőzo 3
méľlegfordulónappal |ezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak kozbeszerzés tźrgya szerinti nettó áľbevételének kell
megfelelni e az e|oirt minimumkövetelménynek.

A P.2. és a P'3. alkalmassági követelmények tekintetében felhívjuk a figyelmet a
32112015. (X. 30.) Korm. rend. 19. $ (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 32ll20l5. (X. 30.) Korm. rend. 19. $ (ó)-(7)
bekezdéseiben fo glaltakĺa i s.
Ajánlattevő ajánlatában az Ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. $ (4) bekezdése szeńnti
felhívása nélkül benyrijtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és
elegendő azokat csak az eljárást lezárő döntést megelőzően, kizárő|ag azon ajánlattevők
tekintetében bevonni a birálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérł| az igazolások
benyújtására kívánt felhívni.

A műszaki, illetve szakmaĺ alkalmasság minimumktivetelménye(i):

Alkalmatlan az ajźnlattevo, ha
M.1. nem rendelkezik a felhívás megküldését megelózo 60 hónapban az előírásoknak és
a szerzł3désnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciákkal:

1. teľmészetes vízfolyásľa telepített, vasbeton szerkezetépítési munkákat, vizgépészeti
berendezések, turbina és a hozzä kapcsolódó generátor beépítését lrrrtalmaző
v ízgazda|kodási tárgyú ľefeľenci a;

11/22



2. <isszesen minimum l850 m2 vasbeton résfal építési ľeferencia, amelyből minimum l
ľeferencia vizszint szabá|yozási funkcióval bíľó vízépítési műtárgy részeként valósult
meg;

vizszillt szabá|yozási funkcióval rendelkező vizgazdálkodási műtárgy építése, ahol a
refeľencia ellenértéke elérte a minimum 2,5 milliárd HUF éńéket, és tartalmazta a
m űtáľgyho z csat|akoző áw izv édel mi tĺil tés kivi tel ezés ét ;

vízgazdálkodási létesítmény megvalósításához kapcsolódó minimum 4 km
hosszúságú' minimum 20 kV feszültség szintű elektromos há|őzat építése, amely a
szükséges vezetékjogi létesítési engedélyezési eljáľások tefolýatását is tartalmazta;

minimum 25 m3/sec kapacitású megvalósult vizierőmrĺ és/vagy szivattyútelep
kiviteli terveinek tervezése.

3.

4.

5.

A referenciák az M.1.2. kivételével pontonként maximum 1 referenciával teljesíthetőek;
l referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.

M.2. nem rendelkezik minimum az a|źlbbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M.2.a) min. l fo pľojektvezetóvel, aki rendelkezik:
- 266/2013. (VII.Il.) Korm. rend. (26612013 Kr.) szerinti MV-É és MV-M és MV-VZ
vagy azokkal egyerrértékű jogosultságokkal Vagy a megszenéshez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
- minimum 5 év - ezerr belül minimum 2 év vizépítési munkttban szeruett - szakmai
tapasztalattal;
- minimum 1 db vízsszintszabtůyoző vízgazdálkodási létesítmény építésében szerzętt
tapasztalattal;
- FIDIC Sárga Könyv szeľinti vizépitési munkában szęrzett projektvezetői tapasztalattal;

M.2.b) minimum 1 fó projektvezętő-helyettessel, aki ľendelkezik:
- 266/2013 Kr. szerinti Mv-vzjogosultsággal vagy azza| egyenértékű jogosultságokkal,
v aEy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakoľlattal ;
- minimum 5 év - ezen belül min. 2 év vízgazdálkodási építmények kivitelezésében
szer zett - szakmai tapasztalattal;
- minimum 1 db vizgazdálkodási építmény FIDIC Sárga Könyv szerinti kivitelezésében
szerzetttapasztalattal, amiben vizgépészeti berendezések beépítése is volt;

M.2.c) minimum lfü szakembenel, aki rendelkezik:
- 26612013 Kľ. szerinti MV-M vagy MV-VZ jogosultsággal vagy azza| egyenértékű
jogosultságokkal, vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal;
- minimum 3év építésvezetői gyakorlattal réselési munkákban, melyek közül minimum l-
nél a ľésfal építése vizépitési műtárgy része volt;

M.2.d) minimum lfő szakemberrel, aki ľendelkezik:
- 26612013 Kľ. szerinti MV-É és MV-M és Mv-vZ vagy azokkal egyenértékű
jogosultságokkal vagy amegszeruéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakoľlattal;
- minimum 3 év vasbeton szerkezetépítési tapaszta|attal és ľészt vett minimum 1 db olyan
vizépitési vasbeton-szerkezetépítési munkában, ami vizgépészeti acélszerkezet beépítését
taftalmazta.
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M.2.e) min' 1fó szakemberrel, aki rendelkezik:
- 266/2013 KI. szerinti VZ-TER és vZ-vKG vały azokkal egyenértékű
jogosultságokkal, vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal;
- minimum 5 év tapasztalattal vízépítési műtárgyak és vízierőml-ĺvek terén, és felelős
teľvezőként tervezett minimum l db megvalósult vizierőművet.

M.2.Đ minimum 1fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- 266/2013 Kĺ. szerinti T és VZ-TER vagy azokkal egyenéľtékű jogosultságokkal, va1y a
megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
- minimum 3 év vizépitési nagymíitárgyak szerkezeti tervezési tapasztalattal és tervezett
min. l db min. 40m3/sec kapacitású vizépitési műtárgyat.

l személy l pozícióba jelölhető a fentiek közül.

M.2.e) alpontjában előírt alkalmassági követelmény tekintetében:
,,Felelős'' terl,ező olyan, a létesítmény tervezése tekintetében vezető tewező szakember,
aki ,,generźů" tervezési tevékenységet folýat/végezllźlt el, azaz személyében felelős a
közľeműködo szakági tęrvezok munkájáért, azok megfelelőségéért (munkájuk
összehangolásáéľt is).

M.3. Alkalmatlan az aján|attevő, ha nem rendelkezik minimum az a|ábbi üzemképes és a
telj esítésre alkalrnas állapotú mĹĺszaki felszereltséggel :

lánctalpas, hidraulikus meghajtású, köteles, minimum 400 kW-os réselő kotró,
minimum 2*25 t csörlőerővel;

minimum l0 m hosszú, minimum 1ó t önsúlyu és minimum 2,8 m harapási
szélességű réskanál;

minimum 1'5 m3 keverőkapacitású zagykeverő ciklon;
minimum 2 db, minimum 40 m3/órás homoklevá|asztő.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szÍikséges adatok, illetve a
megktivetelt igazolási mód:

A 321l2ol5. (X.30.) Korm. rendelet 1' $ (1) bekezdése a|apjtn az ajánlattevőnek az
aján|atában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának
benyujtásakor a közbeszeruési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. $-a a|apján az alábbiakban meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlatkéró a 32ll20l5. (X.30.) Korm. rendelet 2. $ (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolásźra nem fogadja el ajánlattevő egyszenĺ
nyĹlatkozatát az egységes euľópai közbeszerzési dokumentumban, kéń a
formanyom tatv ány IV. részében szerepl ő ľészl etes információk megadását.

A Kbt. 69. $ (4)-(7) bekezdései alapján az igazolások benyűjtásáľa felhívott gazdasági
szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazo|nia, hogy megfelďl az
előírt alkalmassági követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65. $ (l) bekezdés b) és a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.$ (2)
bekezdés a) pontjai a|apján a felhívás megküldésétmege|oző ó0 hónap befejezett és a
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szerződésnek és aZ eloírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése ajánlattevő, illetve az a|kalmasság igazolásában ľészt vevo
tnás szervezet cégszertĺ nyilatkozatával és a32ll20l5. (X. 30.) Korm. rendelet 22.$ (3)
bekezdése alapján.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza minimum a teljesítés idejét (évlhőnaplnap) és
helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tfugyźú,
mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), és nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítes az elóírásoknak és a szerzódésnek rnegfeleloen tĺir1ént-e.

A referenciákból aZ előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is
egyértelműen ki kell derülniük.
Befejezettnęk minősül a referęncia, ha a tźtrgyźú képező beruházás sikeľes műszaki
átadás-átvételéľe jelen felhívás megküldésétmegelőző 60 hónapban kerĹilt sor.

M.2. A Kbt. ó5. $ (1) bekezdés b) pont és a32ll20|5.(X. 30.) Korm. rendelet 21. $ (2)
bekezdés b) pontjai alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembeľeknek
(szervezeteknek)_különösenaminoség-ellenőrzésértfelelősöknek-amegnevezésével,
végzettségük, vagy kązettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott
szakemberrel igazo|ni kívánt alkalmassági követelmény pontos számálrak
megjelölésével, akiket az aján|attevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ę|óiú végzettség az iskolai oklevél egyszerťr másolatának; a szakmai tapasztalat a
szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyujtásával igazolandó. Csatolni
kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt ľendelkezésre állási
nyilatkozatait is.

Ha az M.2.a)-M.2.f) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot
igazol'ő kamarai nyilvántaľtás szerint a felhívás adott pontjában előíľt jogosultsággal
rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat
igazolástra egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság
igazo|ja. Az ajánlatban fel kell türrtetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott
j ogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.$ (l l) bekezdése szerinti nýlvántartásokban a
vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevo más módon nem
igazolta, a jogosultságérvényességét igazolő dokumentumokat kell egyszenĺ másolatban
benyújtani.

M.3. A Kbt. 65. $ (l) bekezdés b) és a 32l/2015. (X. 30.) Koľm. ľendelet 2I. s Q)
bekezdés h) pontja a|apján a teljesítéshez rendelkezésre á||ő eszkozök, berendezések, és
műszaki felszereltség leírása cégszerĹĺ nyilatkozattal, minimum a követelményeknek való
megfelelés egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal; aminek az üzemképes
és teljesítésre alkalmas állapotra vonatkozó nýlatkozatot is tartalmaznia kell.

Csatolni kell a rendelkezési jogosultságot igazolő okirat(ok)at is: saját tulajdonú
eszköznél az eszköznýlvántaľtó kartonnak vagy kivonattnak egyszenĺ másolatát, béľelt
vagy lizingelt ęszköz esetén mindkét fél által aláirt nyi|atkozat csatolása is szükséges.
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Ajánlattevő ajánlatában az Ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. ó9. $ (4) bekezdése szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és
elegendő azokat csak az eljárást |ezárő döntést mege|ozłően,kizźrőla1azon ajánlattevők
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevoket ajánlatkéro aZ igazolások
benýjtására kívánt felhívni.

A szakmai tevékenységvégzésére valĺĺ alkalmasság minimumktivetelménye(i):

sz.l. Alkalmatlan az aján|attevő, ha a Magyaľ Mémöki Kamara, illetve területi kamarái
álta| vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a
letelepedés szeľinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkezik

sz,z. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építoipari kivitelezési
tevékenységet végzo gazdasági szereplok a 1997. évi LXXVIII. törvény az épitett
környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.; szerinti, építđipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország
nyilvántaľtásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti oľszágban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem ľendelkeznek.

A szakmai tevé kenys é g v égzésére val ó alkalmas s ág igazolása

sz.l. A Kbt. ó5. $ (l) bekezdés c) pontja és a32212015. (X' 30.) Korm. rend. 8. $ (1)
bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az épitési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szotgá|tatás tárgya szeľint illetékes országos szakmai kamaľa névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyaroľszágon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szeľinti ország nyilvántaľtásában szeľeplés, vaąy a letelepedés szeľinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamaľai tagsággal való
rendelkezés követelményét'

sz.z. A Kbt.65. $ (1) bekezdés c) pontja ésa322l2Ol5. (X.30.) Korm. rend.2L $ (l)
bekezdés a|apján Ajánlatkérő előírja az épitőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szeľeplők vonatkozástlban az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyaroľszágon
letelepedett gazdasági szereplok esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántaľtásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szerl ezeti, kamaľai tagsággal val ó rendelkezés követelményét.

A nýlvántartásban szereplés tényét _ ha a Kbt. 69. $ (11) bekezdése szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőľzésére nincsen mód _ a
nýlvántaľtás kivonatának, a nýlvántaľtást vezető szerv által kiállított igazolásnak vaąy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazo|ő dokumentumnak az egyszeľű másolatban
töľténő benyujtásával szükséges igazolni.

15. Az aidnlattételi hatáľidő:

2017.június 23. |4:00 ora
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16. Az aiánlat benvúitlűsának címe:

Első Magyar Kłizbeszerzési Tanácsadő Zrt.
l06l Budapest, Andrássy út l7. II. emelet, 10. ajtó

17. Az aidnlottéÍel nvelve:

Magyaľ

18.

iososultak:

Az Ąánlat(ok) felbontás ának hel ye :

Megegyezik a felhívás l 6. pontj ában meghatározott helyszínnel.

Az ajźn|at(ok) tělbontás ának i dej e :

Megegyezik a felhívás l5. pondában meghatározott időponttal.

Az ajánlat(ok) fel bontás án j elenl étre j o go s ultak :

A Kbt. 68. $ (3) bekezdésének megfeleloen a7' ajánlatok felbontásánál csak az
ajánlatkérő, az ajáĺ|attevők, valamint az általuk meghívott szernélyek' továbbá - a
'końeszeruéshez támogatásban részesülo ajánlatkéľó ęsetében - a külön jogszabályban
meghatźr ozott szervek képviseloi, valamint személyek l ehetnek j elen.

19. Az aidnlati köttittség minimális időtaľtama:

Ajánlati kötöttség időtartama a tárgya|ások befejezésétol (adott esetben a végleges
ajánlattételi határidő lejártától) számított ó0 nap.
Ajánlatkérő az ajánllati kĺitöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 13l.
$ (5) bekezdéséľe.

20. Az aiánlati biztosíték előírósdrg vonatkorui informácÍók:

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti' melyet az
ajánlati kotöttség beálltáig kell ľendelkezésre bocsátani, és aminek az ajánlati kötöttség
idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 20 millió HUF.
Az ajánlattevő vtůasztása szerint teljesíthető a dokumentációban megllattrozott módokon.
A biztosíték rendelkezésľe bocsátását igazolő dokumentumot befüzés nélkül kell az
aj ánlatho z zárt b ontékban c s ato lni.

21.

A szerzodést megerősítő mellékkötelezettségek, melyek szabályai ľészletesen a
szerződéstervezetben szeľepelnek:

Kötbér: a szęrződés olyan okból történő kesedelmes teljesítése' vagy meghiúsulása
esetén, amelyéľt a nyertes felelős.

16122

Az aiúnlcÍhH felbontdsának helve. ideie és az. aiánlaÍok felhonÍásán ielenlélrc



Elĺĺleg-visszaťlzetési biztosíték: eloleg igénylése és biztosíték nyújtása esetén.

Teljesítési biztosíték: a szerzódés szerinti, tartalékkeret és Ápł nélkül szárnított
ellenszolgáltatás (Szerződéses Ar) 5%o-a.

Jótállási biztosíték: a szęrződés szerinti, tartalékkeret és Ápł nélkül számított
ellenszolgáltatás (Szeľződéses A) 5%-a.

Jótállás: 36 hónap, acé|szerkezetek korrózióvédelméľe: l2O hónap.

A nyertesnek a dokumentáció 13. pontjában előíľt felelosségbiztosítással kell
rendęl kezni e l egkésobb a szer ződéskötés i d opontj áľa.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. l18/A.$ (2a) bekezdése alapján a jelen eljárás
eredményeként megkötésre kerülo szerződés alapján a szá||ítő vtiasztása szerint
a) biztosítékot nyújt a (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható ĺisszegének l0%-a és
az igényelt szállítói előleg különbözetéľe jutó támogatás összegének megfelelő
méľtékben az irtlnyítő hatóság javára a Kbt. 134. $ (6) bekezdése vagy a 83. $ (1)
bekezdése szerint, vagy
b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben az l. me|léklet t34.4. ponda alkalmazandó

22.

A beszerzés európai uniós alapokból flnanszirozott pľojektekkel és/vagy programmal
kapcsolatos.
Projekt szźlma vagy hivatkozási száma; ,,Ráckevei (Soroksáľi)- Duna-ág (RSD) és
mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció'' című, KEHoP-l.3.1-15-2015-
00002 azonosító számű pľojekt.

23.
szabóIvaí:

Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, azonban fenntartja
magának a jogot arra vonatkoző|ag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli további
tárgyalásokat tartson.

Ajánlatkérő rogziti, hogy a szerzódéses feltételekről, valamint műszaki kérdésekrol
külön- külön kíván tátgyalni az ajánlattevőkkel az ajánlatok benyujtásának sorrendjében.

Atárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyi|atkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult
(azaz cégjegyzésre jogosult, vaąy cégjegyzésre jogosult személýől meghatalmazással
rendelkező) személynek kell képviselnie.

Az Aján|atkérő a tárgyalásró| jegyzőkonyvet készít, azt az adott táľgyaláson részt vett
ajánlattevő a|áirja és ľészére Ajánlatkéľo egy példáný átad vagy azt a tárgyalás
befejezését követő két munkanapon belül megküldi.

Ajánlatkéľő a táľgyalások lezáľásaként az ajánlattevőket - amennýben a változások
nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátźsáva| - ana fogja
felhívni a Kbt. 88. $ (9) bekezdése alapjän, hogy a végleges ajánlatukat íľásban és zártan
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nyujtsák be az Ajánlatkéró részére. A Kbt. l01. $ (l) bekezdése alapján a végleges
ajánlat íľásbeli benyújtása csak akkor szükséges, ha az eljárásban több ajánlattevő vesz
részt-

Ajánlattevoknek végleges ajánlatukat a végleges ajánlattételi ťelhívás rendelkezései
szerint kell megtenniük.

A végleges ajárrlatok borrtására a Kbt. 68. $ vonatkozó ľendelkezései szerint kerül sor.

Az első tdrgvalás időnontia:

Az első tárgyalás (tervezett) időpontja: 2017.július l1. 10:00 óra

Egvéb információk:

25.l- Az aján|at benyujtásának módja, formai előírások:

Az aján|atot írásban, l papír alapú példányban, záft csomagolásban, a jelen
felhívásban megadott címľe közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
aj ánlattételi hatáľidő lej ártái g.

Az ajánlat papír alapú példányát zsinóľral, lapozlratóan össze kel] frĺzni, a
csomót matľicával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rogziteni, a matricát le
kell béIyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosulĺrak alá kell ími, úgy
hogy a bélyegzo, illetőleg az a|áirźs legalább egy ľésze a matricán legyen.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként nör'ekďjen.
Elegerrdő a szöveget vagy számokat vagy képet tarta|maző oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet' A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni.

Az aján|atnak az elején tar1alomjegyzéket kell tartalmazĺia, mely alapján az
aj ánl atban szereplo dokumentumok o ldals zám alapjćln megtalálható ak.

A csomagoláson az ajánlattevĺĺ nevén és címén felül az

AJÁNLAT
A ,,Vĺíllalkoztźsi szerződés keľetében a ,,Rlźckevei (Soroksdri-) Duna-dg

(RS D) és mellékágai kotrdsa,műítáľgyép ítés és -rekonstr ukcíó " címűí,
KE Ho P- l. 3. l - l 5 -2 0 I 5-00 0 0 2 azo nosító számú p roj e ktben a Tass iM íítdrgł

FIDIC Sdrga Könyv szerinti megvalósítúsa és a kÍvitelezési
tervdokumentáció elkészítése a l 9 l/2009. (IXJ 5.) Korm. rendelelnek

megfelelően."
tárpú eĘúrdsban

Az aj únloltételi hatúridő (dtít umszer űíen is megj el ö lve) előtt Íe I bo ntani
TILOS!

megj elölést kell feltüntetni.
Amennyiben az ajźnlattételi határidő bármely oknál fogva módosításra kerül,
a végleges határidőt kell a csomagoláson feltüntetni.
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Az aján|atban lévő minden nyilatkozatot a végén a|á kell írnia az effe
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, va1y személyeknek aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajänlat minden olyan oldalát, amelyen - az aján|at beadása előtt -
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen a|áírt ajánlatot teljes
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) foľmátumban egy
elektronikus adathoľdozón (CD vagy DvD vagy pendrive) a papír alapú
példányokat tartalm a ző zárt csoma golásban elhel y ezv e.

Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát aĺĺa vonatkozólag, hogy
a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajän|atának tartalma teljes
mértékben megegyezik az źitala benýjtott eredeti megjel<iléstĺ ajánlat
tartalmával.

A Kbt. 66. $ (5) bekezdése alapján aZ ajánlatnak felolvasólapot kell
tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. ó8. {i (4) bekezdése szerinti összes
adatot.

Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetnek az a|ábbi cégokmányokat kell az aiánlathoz csatolni:

25.2.

25.3.

l. az ajźtnlatot aláíró(k) aláirási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény
9. $ (l) bekezdés szeńnti aláírás-mintáját,

2. a cégkivonatban nem szereplo k<itelezettségvállaló(k) esetében a
cégiegyzésre jogosult személ5łtől származo, aZ ajánlat a|áirására
vonatkozó (a meghata|maző és a meghatalmazott aláirását is
1.artalmaző) íľáso s meghatalm azást,

3. folyamatban |évő vá|tozásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a
cégbírósághoz benyujtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíľósá g źital megküldött igazolást.

Ajánlatkérő a hiánypótlás' valamint a felvilágosítás benyrijtásának
lehetoségét a Kbt. 7l. $ -a szerint biztosítja a Kbt. 89. $ figyelembevétele
mellett a dokumentációban részletesen ismertetettek szerint.

Ajánlatkéró a Kbt. 7I. $ (6) bekezdésében meghatźlrozott rendelkezésre
tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban aZ esetben, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az aján|atban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárźsba, és e gazdasági szereplőľe tekintettel lenne
sziikséges azűjabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.

Az aiánlatnak taľtalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. s (2) bekezdése
szeľinti, az ajánlattételi felhívás feltételeĺre, a szerzłĺdés megkötéséľe és
teljesítéséľe, valamint a kéľt ellenszolgáltatásra vonatkozó kifejezett
nyilatkozatának eredeti, a|áírt példányát.
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25.6. Ajánlattevő kłiteles aiánlatához csatolni a Kbt. 66. $ (4) bekezĺlése
szeľinti nyilatkozatát arra vonatkozĺĺlag, hogy a kis- és
ktizépvállalkozásokľól, fejtődésĺik támogatásáľól szĺĎló töľvény szeľint
mikľo_, kis- vagy ktizépvállalkozásnak minősiil-e.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. s (ó) bekezdése szeľinti
nyilatkozatot.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!

Az ajtnlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. |] (2) bekezdése alapjárr
egyszeru másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján
valamely kĺivetęlés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazo]rás, vagy
nyilatkozatot szükséges becsatolni (garanciavállaló nyilatkozat Vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell
becsatolni az erędeti ajánlatba. Az ajánlat 68. $ (2) bekezdése szerint
benyujtott egy eredeti példányának a 66. $ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tarta|maznia.

Amennyiben bármely, az aján|athoz csatolt okirat, igazo|äs, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven keriil kiállításľa, úgy azt az ajánlattevo magyar nyelvĹĺ
fordításban is kötelęs becsatolni. A Kbt. 4]. $ (2) bekezdése alapján
ajánlatkéľő a llern magyar nyelvelr benffitott dokumentumok ajánlattevo
általi ŕ'elelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyes ségééń az
ajánlattevő felel.

Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági (P1., P2.' P3), valamint műszaki és
szakmai alkalmasságának feltételei (Ml., M2., M3.) és azok eloírt igazolási
módja a minősített ajánlattevo hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési sz€mpontokhoz képest szigorubbak.

Az ajánlattétel során a külĺjnbözó devizźtk forintľa történo átszámitásáná| az
aján|attevónek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatźrozott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az aján|atban
szereplő, n€m magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámitćst l'artalmaző iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni. A bármely okirat, igazo|ás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapítástthoz szükséges sorok (adatok, információk)
vo natkoz ás áb an szük s é ges az átszámitást tarta|maző iratot b ec s ato lni.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerĹilt összes
k<iltség az aján|attevőt terheli.

Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illďve az azza| kapcsolatos
postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevot terheli.

Ajánlatkérő jelen eljáľás keretében megkötendő vállalkozási szerződés
teljesítése során keletkező, szerzoi jog védelme alá eső alkotásokon teľületi
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy szźlmźra átadható
felhasználói jogot szętęz) valamint jo got szerez az alkotások átdolgozására is.
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25.t4. Közös ajánlattétel esetében az aján|athoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelosségvállalásról szóló megállapodás egy példányát (közös ajánlattevők
megállapodása), amely kijel<ili azon aján|attevőt, aki a konzorciumot az
eljárás során kizárólagosan képviseli, illetoleg a közös ajánlattevok nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felęlosséget vállalnak,
továbbá tarta|maznia kell a dokumentációban előírt kötelezo tartalmi
elemeket.

Ajánlatkéro felhívja ajánlattevok figyelmét a Kbt. 99. $ (2) bekezdésére,
amely értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárőlag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételľe felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot,
nincs azonban akadálya annak' hogy valamely ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen k<jzĺjs ajánlatot'
amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minĺmumktivetelmény
igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitásáľa támaszkodva
kíván megfelelni, úgy ktiteles csatolni (!) a Kbt. 65. s (7) bekezdése
szeľinti nyilatkozatot, illetve _ a Kbt. 65. $ (8) bekezdésében foglalt eset
kivételével _ (!!) a Kbt. 65. $ (7) bekezdése szerinti okĺľatot.

A Kbt. 134. s (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell a ktizbeszeľzési dokumentumokban előírt biztosítékok
határidtĺre tiirténő nyújtásáľól.

Az aján|atnak tartalmaznia ke]'l a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt.,
valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. $ (9) bekezdéséľe figyelemmel nem teszi lehetővé
(kizźlrja) a szerzodés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(pľoj ekttársaság) létľehozását.

A nyertesnek a dokumentáció l3. pontjában eloíľt felelősségbiztosítással kell
rend elkezni e l egkésőbb a szęrzodéskötés időpontj ára.

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. $ (5) bekezdése a|apján aZ Ajánlatkéľő a
dokumentációban ad tájékoztatźst azoknak a szervezeteknek (ható ságoknak)
a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelo
köľnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó
täjékoztatást kaphat'

Üzleti titok: A gazdasági szeľeplo az ajánlatban, hiánypótlásban vagy
felvilágosításban, valamint a 72. $ szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, ld,zleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47 . $]
ĺartalmaző irato k n yi lván o s s ágr a hozatal át m e gti l thatj a.
Az uzleti titkot 1zrtalmaző irat kizźlrolag olyan információkat tartalmazhat,
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amelyek nýlvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége
szempontj áb ći ańnýa|an séľelmet okozna.
A gazdasźryi szereplő az üzleti titkot tarta|mazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
infoľmáció vagy adat nyilvĺĺnossźrytahozatala miért és milyen módon okozna
számáta arĺłnytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyib e n az źitaláno ss iág sz intj én kerül megfo gal mazásra.

hányadó idő: Az eljárast megindító felhívásban és dokurnentációban
valameĺurý órában megadott hatáľidő magyaľoľszági helyi idő szerint
éľtendő.

A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekrőł szóló 2015. évi cxLIII. törvény az
irányadó.

A Kbt. 29. $ (3) bekezdése alapján Ajánlatkéľő jelen eljáľást önálló
ajanlatkéľőkćnt a jogi személyiséggel nem rendelkező,,RSD-Konzorcium''
(további łag: Közép-Duna-viilgý Vízügý lgazgatóság)
konzoľciumvezet<ijeként folytatja le.
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