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1. Aiánlatkérő adatai:
Äiánlatkéróre vonatkozó információk:
orsz ágos Vízĺigyi F őigaz gatősäg
Cím: 1012 Budapest, t\ĺárvány u. 1/D.
Telefon: +36 1 225-44-00
Fax: +36 7 212-07-73

E-mail: buzsaki.iudit@ovf.hu

Lebonr'olító szetvezette vonatkozó információk:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Ztt.
Cím: 1061 Budapest, Ändrássy űt 17.2. emelet 10.

Tel': +3ó 1ó10-4800

Fax: +3ó 1610-4801

Kapcsolattartó: dr. t\Iolnár Éva (FÄKSZ laistromszám: OO512)

Email: drmolnareva@mkbt.eu

2. Hivatkozźls a keretmegállapodásos eliátás első tészét megindító hitdetményte és a
kiizzétételének napiára:
Az eljárás megindításának dáruma: 2017. mátcius 1'7.

Äz aián|aťl' felhívás az F;urőpai Unió Hivatalos
azolrosítószámon 201'7. március 1 8-án lelent meg.

Äz aiánlati felhívás táiékoztato lelleggel 
^azonosítószámoĺ 2017. március 22-én jelent meg'

3. Í{iv atkozás a megkłitött ketetmegállapodásra:
Ä keretmeg'állapodás tárgya: ',Keretrnegállapodás az országos Víziigyi Fíigazgatőság álta|
lebonyolítandó cgyes vizgazdá|kodási tárgyu projektek keretében tervezett építési beruházások
megvalósítására''

Á ketetmesá]lapodás meskötésének időoontia: 2017. október 31.

Ä kerctmegállaoodás keretösszege: 30.000.000.000,- Ft,
Á keretmegállaPodás időbeli hatálya: a szerződéskotés napjától számított 48 hónap, mely a Kbt.
104. $ (ó) bekezdésére tekintettel 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a támogatási
ciklus lejártára tekintettel, a keretmegállapodás alapján folyamatban lévő szetződés teljesítése alatt,
az előkészítés-tervezés sotán olyan kapcsolódó, elóre nem látható többletíeladat merülne fel,
melynek megvalósítása a rendeltetéss zeďl haszĺá|athoz szükséges.

A LerctmcoÁllannáásha. rászes \rállalLn Ą<al''

Ĺ'apiában (ľED) 2017/s 055-101119

Közbeszerzési Értesítőbeĺ 4038/2017

Yál]'alkoző 1:

Cég neve: Szabadics Közmű és Mélýpítő Ztt.
Székhelye: 8749 Za|akarcs,Jegenye sor 3.

Cégiegy zékszáma: 20 - 70 -040239

Ädószáma: 13748429-2-20

Yál|alkoző 2:

Cég neve: KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza vidéki Yízépítćí és Telekommunikációs Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok , Gáz u. 1.

Cégiegyzékszáma: 16-09-004997
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Ädőszáma:

\Iállalkozó 3:

Cég neve:

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Ádószáma:

Yálla|kozo 4;

Cég neve:

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Ädószáma:

17505561-2-16

AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4200 Hajdiszoboszló' Ke]eti u. 34.

09-09-01 1387

13445762-2-09

S!íIETELSKY Magyarország Kft.
1072 Budapest,Rákőczi űt 42.

01-09-897738

14300327-2-44

Ájánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alap|án folrytatia le a Kbt. 105. $
(2) bekezdés c) pont szerint vetsenyú|ranftással. Ä keretmegállapodást kötött ajánlattevőn kívtil
más ajánlattevőt az e|jfuásba nem lehet bevonni.

4. A vetseny úiranyitásos eliátás tátgya, főbb mennyisége:
\'állalkozási szeftődés keľetében a ,,Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.'' KEH()P-
1.3.0-15'2017-00017 azonosítőszáĺnú projekt során tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása
FIDIC Sárga Kónyw szerint _ Heiőkĺitti szivattyritelep tekonstrukcióia (ÉMvIzIG)

Az elifuás tátgya: Építési beruházás

Fő CPV-kód:
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

További CPV-kódok:
45240000-1 Vízi létesítmények építése
45Ż47 1 l0 - 4 Csatornaépítés
45252124-3 Kotrási és szivattyűzási munkák
45247200-2 Gátak és hasonló rögzített szerkezetek építése
45232130-2 Esővízcsatorna építése

45247 000 -0 Gátak' csatornák, öntözőcs atotnák és vízvezetékek építése
71322000-1 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnoki tervezési szolgáltatások
7 1320000-7 Nĺérnöki tervezési szolgáltatások
71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

Nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata
Heiőkiitti sŻivattJrutelep rekonsttukcióia (ÉMVIZIG)

Tetvezés:

Äjánlatkérő a rendelkezésére álló terveket, engedélyeket aiánlattételi felhívásához csatolja indikatív
tervként. Ä nyertes ajáĺrlattevóként szetződő fél feladata a komplett kiviteü terv készítése. Á
kiviteli terveket mriszaki egységenként kell készíteni' tehát a szivattyútelep, a töltéskereszteŻés
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önálló műszaki taĺtalmat képvisel. Ä kiviteli teÍvet a NÍérnökkel ióvá kell hagyatni, ióváhagyásig
munkavégzés nem folytatható.

Á munkák megkezdése előtt elvégzendő feladat a körülmények részletes fe|tárása, a létesítmény
tulaidoni határairrak megadásával. N,Íeghatátozandók továbbá a keresztezó, vagy érintett
létesítmények (elektromos légvezeték, elektromos töldkábel, gázvezeték, vízvezeték, foldutak,
közutak, átereszek stb') helyei'

Építési feladatok:

Heiőkiitti suivatqrutelep tekonsttukcióia (ÉMVIZIG):

. 3 db új szivatqú, szivattyúépüIeten be]üli gépészeti munkák;
o Á szivattyútelep előtti összekötő csatorna új tűzihorgarr1'zott íĺxgerebek' korlátok készítése;
o SzivatĐ'uház,felujítása.

N)'.'t.. ajáĺ|attevő feladatát képezik továbbá különö sen:

- 
kiviteli szinťű tervek elkészítése a 191/2009. (Ix. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő

taĺtalommal a baleseti és egészségvédelmi terr'wel, minőségi előírásokkal,

- 
ą 32ę77$Ąés teljesítése érdekébelr szíikséges engedé\', hozzájárulás megszetzése, hatósági,

kezelői eg)'eztetések' hatóságĺ eliárások teljes körű lebonyolítása ftir.éve az uzemeltetési
engedélyeztetés)'

- 
édntett létesítménvek átépítése/áthe\'ezése, kivitelezési tervek c]készítése, üzemeltetókkel,

háIőzatj engedé\'csscl töĺténő eg)reztetése' hozzáifuu|ások megszetzése, eĺrgedélyeztetése,

- 
építés elókészítő munkák, rrövén1'zetiĺtás, tereprcndezés, szállítási ŕrtvonalak kialakítrisa,

folyamatos karbantaľtása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák' műtárgyépítés ćs
felúiítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti bcrendezések kivitelezése, külsó, belső
eneĘaellátás és műköcltetés kivitelezése,

- 
megvalósulási tervek készítése,

- 
1ę1yę7fi1 művezetés,

- 
|$52ę16ęn1ę5i1{5'

- 
régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezewédelmi vizsgálat és környezewédelmi

engedé\'bę52ę1265ę,

- 
régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával,

- 
üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával,

- 
üzemeltetési' kezelési és karbantartási kézikónyvek elkészítése' eg)reztetve az érintett

üzemeltetókkel, hatóságokkal, szetvekkel,

- 
víziog1 üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz sztikséges dokumerrtumok elkészítése beleérwe

az esetleges hián;pótlás során sztjkséges dokumentumok elkészítését ís, azza\, hogy az
üzemeltetési engedélymegs zetzése az engedélyes f.e|adata,

- 
éľintett földĺészletek rulajdonosai,/vagyonkezelői hozzájárutásának beszerzéséhez szükséges

v á|tozási v ázrajzok elkészítése'

Nyertes ajánlattevő köteles a vefseny újranyitás 
^iáÍ:ťl^ttételi 

felhívásának tfugyát képező építési
beruházást ^Ż ajánlattételi felhívásban, a további közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak és annak részét képező szerződéstetvezet rendelkezései szerint, illewe a

megrendelői követelményekben és a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiségi és
minőségi meghatározás szerirlt a vonatkozó |ogszabályok, küIönösen a19l/2009. (IX. 15.) I(orm'
rendele t, szabványok' munkavédelmi és ďrzvédelmi, il]erve egyéb előírások és minőségi
követelmények betartása mellett' továbbá a n)rertesként kihitdetett aiánlat feltételei szerint
megvalósítani.
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,\ kerctmegállapodásban meghatározott feltételeket a versen)r újranyitása soĺán lényegesen nem
lehet móclosítani.

Az aiánlattevő az eliátźts második részében csak a keretmegállapodásban fogtaltakkal
auonos vagy annál az }ĺiánlatkétő számáta kedvezőbb ajánlatot tehet!

Ä fentiek részletesen a további közbeszerzési dokumenrumokban, a 3. kotetben kerültek
kifej ľésre.

5. A szetződés meghatározäsa, arnelynek megkötése étdekében a kłizbeszetzési eliárást
lefolytatják:
Ä ,,Kenĺłllegíllĺlpodĺís a< orcryígos ĺ/ĺ<!ui Főiga7glĺóĺĺíg tilĺal hboryolĺlaildó e.g,g3 uĺ4ł7dáĺkodáĺi ĺáry1,li
pľýektek kentěheł terueryl! épĺtési berlillĺiąlíĺok łlegľaLiĺĺkistila." rárgý keretmegállapodásos eliárás
második részében a vefsen)/ úibóli megn1,itását kovetően megkötött eg1'edi egyösszegri
(átaláĺy áras) vállalkozási szerződés :

Vállalkozási szerződés keretében a ,'Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrrrkciója II.'' KEH()P-
1.3.0-15-2017-00077 azoĺosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési muĺrkák megvalósítása
FIDIC Szirga Kön1'v szerint _ Heiőktitti sŻivattJrutelep tekonsttukcióia (ÉMvIzIG)

6. iĺszetződés időtaĺtamąvagy a teliesítés hatátideje:
Ä szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap'
Äjánlatkćľő elózetes, írásbeli hozzájáru|ásával a nyertes ajáolattevt5ként szevődő fél elóteljesítésre
jogosult.

Ä jelen versen1'L'ljĺanyitás eredményeként megkötésre kerülő, mindkét fél által a|áírt vái,|alkozási
szerzódés az zljáĺ|attételi felhívás 21,'79. poĺtiában foglaltak szeŕint lép hatályba.

7. A teliesítés helye:
Ä teljesítés he\'e: Hejóktitt o81/1 és o81/2 hrsz., illewe Ájánlatkéró székhelye (1012 Budapest,
NÍárvány utca 1/d.).

8. Áz ellenszolgáltatás teliesítésének feltételei vagy 
^ 

vonatkoŻó iogszabályokta valő
hivatkozás:

Ä szerzőciés ftĺaĺszítozása a KEH()P-1'3.0-15-2077-o0o1'7 azoĺosítőszámú projektből történik.

Ä támogatás mértéke a Projekt elszámolható osszköltségének 700 o/o-a.

Ä támogatás intenzitása: 100,000000 %

Äz aján|attétel, a szerzódés és a kilrzetések pénzneme Ífl^1y^r forint (HUF)'

Nyertes ajánlattevóként szeęődő fél legfeljebb a szetződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható
összege 50 o/o-ámk megfelelő méĺtékű sz'állítői elóleg kiíĺzetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet 119. $ (1) bekezdés a|apjáĺ.

Ä biztosítékot a n)'eÍtes ajánlattevóként szerződő ÍéI a 272/201'4. (XI.5) I(orm. renclelet 118/Á.s
(2a) bckezdése szerint _ saját vá|asztása alapján _ köteles teljesíteni és az előleg kiĺrzetését
kcivetőeĺr a hatá\'65 jogszabályoknak megfelelően elólegszámlát kell kibocsátania.

Ä szállítói előleg teljes összegével valainennyi ben1újtásra keriilő részszámlában, a felvett előleg
arányĄyv\ egyező mértékben kell elszámolni.

Nyertes ajánlattevőként szeruődő félnek legalább 6 Észszárrl,a benyujtására van lehetósége, ahol
az eg)res részszám|ák értéke minimálisan el kell, hogy érie a teljes szerzódéses fu 1'Oo/o-át. Áz e]ső
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tészszám|a ben1nljtására legkésőbb az áfa nélkiili szerződéses érték (szerződéses ár) 25 o/o-át e\érő
megvalóstrlt teljesítés esetén kell, hogy sor keri.rljon. Számlát ben1'trjtarri ľészletes számításokkal
a|átámasztottan, az előrehaladás méĺtékével aĺányosan (a Bztka;l előrehaladás száza|ékának
megfelelő mértékben), a N,Iérnök által ellenórzött, valamirrt az Äjánlatkéró a|áírásáva| elíogadott
teljesítés igazollás a|apjáĺ jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő féil; a szám\a szállítói
flĺaĺszírozás keretében kerül kifizetésre'

Áz alvállalkozók kiÍizetéséŕe vonatkozőan a 272/2014. 0(I.5.) Kormányreĺrdeletben és a
322/2015. Q('30) Kormányrendeletben foglalt részlctszabályok szetint kell eljárni.

I{őzös ajánlattevők esetén az aiánlatevők kiilöl'r-külön nvújtják be számláikat megbonťva az
alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Ä nyertes ajánlattevőként szerződő félr számlái a szerződésszerű és a |ogszabályoknak megfelelő
szán;.lák és mellékletei kifizetésre kötelezett sŻefvezct ÁltaLi kézhezvételét követóen átutalással
kerülnek kiegyenlítésre, szállítől kifizetés keretében, írgyelemmcl a vonatkozó jogszabá|yí
rendelkezésekre: Kbt. 135. s (1)-(ó) bekezdései' a322/2015. (x 30.) Korm. rendelet 30-32/Ä.s-
aí,a272/2014' (XI.5.) Kormányrendelet elóírásai és Ptk. ó:l30.$ (1) és (2) bekezdés.
322/2015. s. 30.) Korm, rendelet 31. $ a|apiáĺ az e1|ensz.o|gáltatás kilĺzetésére csak az adott
munkára, munkaĺészte vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően ketůlhet sor'
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerzőclés megvalósult ćrtékét nem haladhatja meg.

Á Kbt. 138. s (1) bekezdésében foglaltak a\ap1áĺ,aza|vál|alkozői teljesítés összesített aráĺyanem
haladhatja n:.ega szerződés értékének 65 o/,-át.

liésedelmes fizetés csetén Ájánlatkérő a Ptk-ban rneghatátozott (ó:155. $) mértékű, és a
kćsedelem időtartamához igazodő késedelmi kamatot fizet. Äz uniós elszámolások
eljárásrendjéból adódó késedelem az Äjánlatkéńtrek ncm róható fe].

Á!ánlatkéró |ĺzárőIag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos
haszná|athoz szükséges munkák ellenértékétrek elszámolása érdekében a nettó eg1'osszegű aiáĺlai
fu 70 oÁ-áĺak megfeleló, de legfeljebb nettó 13.500.000,- Ft tartalékkeretet biztosít.

Ä tartalékkeret a jelen dokumentáció, illewe a322/2015.0( 30.) Kormányrendelet 20. $-a szerint
használható fel.

Ä kiírzetésre és a dokumentációs kötelezettségte vonatkoŻó jogszabályok:
_ 272/2014. 6I. 5.) Korm. rende\et a 2O14_2O2O programozási időszakban az egyes

európai uniós alapokbólr származő támogatások felhasznáIásának rendjéľől;
_ 2011. évi CXC\I. törvény az á|lamháztartástol;
_ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az á||amháztartásról szóló töĺvén1' végrehajtásáról;
_ 2007. évi CXX\III. totvény az álta\áĺos [orgalmi adóróI;
_ 2013. évi \I. törvénv a Polgári Törvénykőrrywről;
_ 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

9. A' szetződ,ést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kiitbét:
Ä szerződés szerinti feladatok - olyan okból, amelyéft a nverľes ajánlattevóként szerződő felelős -
késedelmes teljesítése esetén (így különösen, ha a műszaki átadás-áwételi eljárás megkezdésének
idópontia a szeľzódésben meghatátozott időtattamon túli időpontra esik, v^gy az átadás-áwételi
eljárás során az Ä|án\atkétő olyan hibákat észlel, me\'e[ nem teszik lehetóvé a Létesítmény
áwéte erződő fél minden késedelmes Íaptá:i naP urán a szeruődés
szetin számított ellenszolgáltatás (Szerződéses Ár) O,5 o/o-ának, de
legfelj Ár 10 o/o-áĺak megfelelő összegű késedelmi kötbér
megírzetésére kcjteles. Ä kötbér maximális mértékének elérése, illetve meghaladása esetén

6/le



Ájánlatkérő jogosult a szerződ'éstől elállni vaąy 
^Żt 

azonnali hatállyal felmondani a nyertes
ajánlattevóvel szembeni kártéĺítési kotelezettség nélkül'

Meghiúsulási kötbér:
N)'eItes ajánlattevókénr szerződő fél meghiúsulási kötbér megfizetésére ktiteles, ha a szerzódés
teljesítését megľagadná, \rag)l a szerzódés tellesítése e8}'ebekben olyan okból, amelyért íelelós,
meghiúsul. Äjánlatkétő iogosult különösen a meghiúsulási kötbért érvényesíteni minden olyan
esetben' amikor a je|eĺ szerződés azonnali hatá\ł'l felmondása rngy jogszerűen gyakorolt elállás
út!án szűnik meg. t\'Ieghiúsulásnak minősül ľovábbá' amenĺryiben olyan okból, amiért a \Iállalkozó
fele]ős, a szerzódéses kötelezettségeinek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredően, a
Támogatási szerzódéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.
Ä meghiúsulási kötbér mértékc a szetződés szerind, ÁF-Ä e. tartalékkeret nélkül számított
ellenszolgáltatás (Szerződéses ár) 25 o/o_áĺak megfeleló méĺtékű összeg.

Teliesítési biztosíték:

\)'.rt". ajánlattevőként szerződő fél. a szerződés hatályba lépéséig köteles a szenődés szerinti,
ÁFÁ és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (Szetződéses Ár) 5 o/o-áĺak megfelelő
összegú teljesítési biztosírékot nyijtani '\jánlatkérő tészéte. Ämennyiben a biztosítéki okiĺat
szövegezése meghataroz'za a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése
addig nem történik meg' a n)'ertes ajánlattevóként szerződő félnek kötelessége a biztosíték
folyamatos biztosítása. Amenlr1'i[ęn nyertes ajánlattevôként szerződő fél nem ad új biztosítékot,
A1ánlatkérő azoĺĺah hatállyal felmondhatla a szetződést. Á biztosíték a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél választása szetirrt teliesíthető az előírt pénzösszegnek az Ájánlatkéró íĺzetési
számlájára óvadékként töttéĺ'ró beírzetésével, átutalásával, pénzügyi intézmén1'vag1'biztosító által
vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés a|apján kiállított
_ kész6tzető kezességvállalást tatalmaző - kötelezvénn)'el. Á biztosíték átadása elótt semmi\'en
kiíĺzetés nem tcljesíthető n1'ę11ę5 ajánlattevő részéte. Á teljesítési biztosítéknak a 

'ótállásibiztosíték Äjánlatkéĺő részćte tortéĺrő rendelkezésre bocsátásáig érvényben kell maradnia'
Ä biztosíték határidóre töĺténő reĺrdelkezésre bocsátásáról az ajáĺlattevőĺek az ajánlatban
nyilatkoznia kell.

Előleg-visszafi zetési biztosíték:
Ä nyettes ajánlattevőként szetződő fél legfeljebb a szerződés elszámolható összege 50'/o-ának
megfelelő mćrtékű szállítói előleg ki|ĺzetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Koĺmányrendelet 1 19. $
(1) bekezdése alapján' 

^272/2014. 
(x.5.) Koľm. rendelet 118/Ä. $ (2a) bekezdése alapján a

nyertes ajánlattev6kén t szenődő fél vá|asztása szerlĺt
a) a szetződés elszámolható összegének 7oo/o-a és az igén5,elt száLlítőt elóleg különbözctére jutó
támogatás összegének megfelclő mértékű, az irányítő hatóság iaváta sző|ő, a Kbt. 134' $ (ó)
bekezdés b) pclntjában foglaltakra tekintettel vá|asztása szeĺint a Kbt. 134. $ (ó) bekezdés a)
pontban rneghatározott módoĺr, illetve formábafl,v^gy a272/2014. ěI. 5.) Koľm. rendelet 83. $
(1) bekezdése szerinti bárme\' más formában, illewe módon biztosítékot nyujt, vagy
b) nem n1újt biztosítékot, amely esetben a272/2074. QKI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1'34.4.
pontja alkalĺnazaĺdő'

^ 
272/2014. (xI 5 ) Korm. rendelet 1' melléklet 134.4. ponrja:

Ha a jogosłlallał iýłrybeuéĺel a s1íllĺtó ĺęĺĺlldćkoĺ nagltaľtáĺĺin ue7,ethető uiĺs4l, éĺ a ĺryillĺtó aeu łlyĘÍoĺt
bi{osílékoĺ, a4 iltíłgĺĺi hahiĺág fekąlílíĺjł a s3illĺtĺit a4 előleg uiĺĺryJi49Íésélv. Ha a ĺ4illiĺó a uis1afi3eĺéĺi
kłiÍek7,ettĺegerck a uiss1aJi7,etliĺľe łłlegíllapĺÍoĺt haĺtilidőbeu ,km l,ogl cnk ńĺpben teĺ;elege|, a1ilzill1ĺtó llalóĺtíg
a uiĺĺryl łełn Ji1eteĺl ĺiłs4eg aĺlók llódjtíru törléń behajĺriĺĺl céljĺíból neýelvłi a1 állĺlni atlĺihatliłĺígoł.
Behajtllatatlalĺríg eĺetlill a4 iníryĺhi lntĺístíg ke7,thnléu1e7i a7 ĺillani adlihatóĺĄaĺíl a ĺątillĺlĺi éĺ a sątíllĺtlíhall
lti b lxegi beJ?Ąá ĺĺal re ude lkeiő ĺ7,e r ue 4e ĺ a dĺis ątíłłlĺí il 4 k lt; tléJĺ t.
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Ámennyiben nyettes ajánlattevóként szetződő fél a biztosíték szolgáltatását vá|asztia, űgy az
előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) .gy időben kell nyertes
aiánlattevőnek azt rendelkezésre bocsátania. Áz előleg-visszaírzętési biztosítéknak addig kell
rendelkezésre állnia (hatályban lennie), aľlíg azon számla kiírzetésre kerül, amelyben az előleget
100 %-ban elszámolták.

Á biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az aján|attevőĺek az ajánlatban
nyilatkoznia kell.

Jótállás:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a vonatkoző iogszabál1,i előírásoknak megfelelően a műszaki
átadás-áwételi eljárás lezárásátőI számitott 36 hónapon keresztül, Az acélszerkezetek
korrózióvédelmével kapcsolatbaĺ 72o hónapig jótáll (ótállási idószak) a szerződésben foglalt
kötelezettségeinek szerződésszetű tel jesítéséért.
Ámenn1'i!ęn valamely 

^ÍLy^gt^, 
termékre, szerkezetre jogszabá\'i ĺendelkezés 3ó hónapnál

hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő, úgy az kötelező a n1'ę11ę5 ajánlattevőként szetződő félľte
nézve.

Jótállási biztosíték:
Nyertes a|ánlattevőként szenődő féI köteles a műszaki átadás-áťvételi eljfuás sikeres lezárásakoĺ a
jótállási időszak végéig hatályban, érvényben lévő iótállási biztosítékot nyujtani Äjánlatkéró
részére. Ä biztosíték megfelelő formában történő nyúitása a végszánrla benyújtásának, továbbá a
teljesítési Lriztosíték felszabadításának fe]tétele. Áiánlatkéľó elóírja' hogy a biztosítékot a Kbt. 134.

$ (ó) bekezdés a) pontla szerinti [ormában lehetséges n1'újtani. Ä jótállási biztosíték méľréke a
jőtállásiidőszakĺa (3ó lrónap) 

^' 
ÁFÄ és tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás,azaz a Szerződéses

Ár értékének 5 7o_a.

l0. lu aián|attételi hatátidő:

2018. március hónap 7. J5z00 őta

71.. Az aián|atok benýitásának címe:
Első Magyat Közbeszetzési Tanácsadó Ztt. (706t Budapest, Andrássy űt77.z. emelet 10.)

Äz aján|atot az ajáĺ|attételi hatáľidő |ejártáig, hétfőtől-péntekig 09:00-17:00 óra közótt, az
aiánlattételi határidő lejfutának napján 9:00 őra és ajánlattételi határidő lejártáĺak idópontia között
lehet benlnijtani.

72. Az aiźnlattétel nyelve' ajánlatok benýitásának címe:

'\z ajánlattétel nyelve m^gy^t, más nyelven benyrljtott aián|atot r\jánlatkérő nem fogad el.

13. Aiánlatok felbontásának helye, ideie' |elenlétre iogosultak:
Helye: Első i\,Íagyar Közbeszeľzési Tanácsadó Zrt' (7067 Buclapest, Ándrássy út 17. 2. emelet
10.)

Ideje: Ä 10. pontban keriiłt feltüntetésľe.

A bontáson ielenlétte iogosultak a Kbt. ó8. $-ban meghatározott személyek.

74. !ĺiánlati kötłittség időtaft ama:
Äjálrlattevó az ajáĺlattétell' határidő lejártát kcivetó ó0
ajánlati kotöttséggel kapcsolatosan külön felhívia a
miszerirrt a n)'ettes ajánlattevó és - adott esetben
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- a második legkedvezőbb ajánlatot tett



ajánlattevő ajáĺIai kötöttsége az ajáĺlatok elbkáIásátől szóló írásbeli összegezésnek az
a!ánlattevók részére töftént megkirldése napjától számított hawan nappal meghosszabbodik.

15. Hiánypótlás lehetősége:
Äjánlatkétó a Kbt. 71. $ alapián biztosítia a hiánypótlás lehetőségét. Ájánlatkéró a Kbt. 71. $ (6)
bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíĺ, hogy nem kíván újabb hiánypótlást elrende]ni arra
vonatkozóan' ha a hiánypótlássa| az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdaság1
szereplót von be zz eljátásba, és e gazdasági szereplóre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.

76. Az aiánlatok étékelési szempontja:
Ä Kbt' 105. s (4) bekezdése és a tárgyĺ nyílt keretmegállapodás megkötésére řánpló eljárásban
(az e|iárás első részében) kiadott ajáĺlati dokumentáció I. 14. pontja és a megkötött
kereľnegállapodás II.5. pontja alap!án Qy'tinlatkérő a7 etjĺírĺíĺ ntźĺodik Ésąěbeł a keretnegíllapodlíĺ
negkiitdsdn iłziłljlĺili kö1bu79ląéĺi etjĺílziĺbał alkatnaąott értéketési qlnpuntuĺ alkalnaęa) foglaltak
alapián az elifuás második részében - az e|sőhöz hasonlóan - az értékelés a Kbt. 7ó. $ (2)
bekezdés c) pontja szerinti leg|obb ár-étték atányt megielenítő szempont szerint történik, az
alábbiak szerint:

Ä ,,legiobb fu-érték arányt megjelcnító szempoĺt" l<lválasztásának értékelési szempontia esetén
az aiánlatok értékelési szempontok szeľinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső hatfua:7-70'

l. NI/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)

2. \/t'/2.2. pontnak megíelelő szakember tapasztalata (db)

3. Ńl/2.3. pontnak megfelelő szakembeľ tapasztalata (db)

4. Egyösszegri Äiánlati Ár (nenó HUF)
(tar talékkere te t ĺem tar ta|mazz a)

Ettékelési szemPont:

Ä módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Äjánlatkérő megadia a fenti ponthatárok
közötti pontszámot:
76.7. Ä 4. éttékelési tészszempont esetébeĺ az értékelés a Közbeszetzési Hatóság

útmutatója 
''a 

nyertes ajánlattevő kjvá|asztásáta szo|gá|ő értékelési szemPontľendszer
alka|mazásátőľ' (KÉ 20'16. évi 747. szám;201ó. decembet 21.) 7. melléklet Ä.1.ba)
pont'a szerinti foľdított arányosítás módszerével torténik. Ä fenti módszer alapián
kiszámított pontszámok a súlyszámmal kertilnek megszotzásta, az Äján|atk&ő a
számitás során kettő tizedes|egyig kerekít.

Ä forďtott atányosítás képlete:

P _ (Älegiobb / Ävizsgált) x (Pmax_ Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlaĺ elem adott szemPontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 70
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Pmin: a pontskála a|ső határa, azaz 1

Álegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tattalmi eleme

'\vizsgált: a üzsgált ajánlat tartalmi eleme

Aiánlattevő köteles aián|atźlhoz csatolni a váI.|alkozői iavas|atához igazodó átazatlan
költségvetését (Ajánlatkétő a dokumentáció 4. kötetében ta|ź.Jtrató táblázatot a
keretmegállapodáshoz t^ttoŻő mintaköltségvetés szetinti tételtendnek megfelelően
alábonwa étti árazat|an költségvetés alatt) beátazva, cégszetűeĺ aláitva, valamint azt
elekttonikus fotmában is csatolni a benýitásra ketülő CD-n vagy DVD-n vagy
pendrive-on excel fotmátumban. Ezen kívíil ,rAz egyösszegíi aiáĺl;ati áľ bontása'' című
dokumentumokat is megfelelően ki kell tölteni és cégszetűen alőítva benyúitani.
A dokumentícióbaĺ rendelkezésre bocsátott átazatlan kiiltségvetés az indikatív terv
szetinti műszaki megoldáshoz kapcsolódik. A dokumentációban tendelkezésfe
bocsátott indikatív tetvben foglalt műszaki megoldás vá|asztása esetén a
dokumentáció tészeként kiadott átazatlan költségvetést kell teljes egészében beátazva
benyújtani (Aiánlatkétő a dokumentáció 4. kłitetében aa!.álható tálblázatot a
ketetmegállapodáshoz t^ttoŻő mintaköltségvetés szetinti tételrendnek megfelelően
alábontva éĺti árazatlan költségvetés alatt)!
Amennyiben aián|attevő a kiadott indikatív tervtől tészben vagy egészben eltétő
műszaki megoldásta tesz aiánlatot, úgY aiánlattevőnek a vállalkozői iavaslatáthoz, a
választott műszaki megoldáshoz igazod,óan kell elkészítenie, beátaznia és benyúitania
a keretmegállapodás tészét képező á'ĺazott mintaköltségvetés tételeiből tisszeállított
tészletes kłiltségvetését.
Aiánlatkérő felhívia ̂ Ż aiánlattevők Íigyelmét, hogy aiánlatukat a ielen
ketetmegállapodásos eliátás első tésze során benýitott aiánlatukban foglalt átazott
költségvetési kiítás (egységát-táb|ázat) szerint kell megtenniiik, továbbá ajánlattevők a
máÍ létreiiitt keretmegállapodásban foglaltakkal aŻonos v^gy aŻ Aiánlatkérő sŻźlmáta
kedvezőbb egys égáĺaka t tatta|ĺnaző ai ánlatot tehetnek.
Aiánlatkétő felhívia aŻ aiánlattevőket, hogy aŻ aiánlatukhoz csatolt átazott
ktiltségvetésében egyértelműen ielöliék meg aŻon tételeket' amelyeket a megkötött
ketetmegállapodás mellékletét képező egységát-táblázat neĺĺr tafia|Ínazott.
Amennyiben olyan munkanem(ek)te szükséges aiánlatot adni, mely(ek) a ielen
közbeszerzési eliátáts első részében az aiänlati dokumentáció mellékleteként kiadott
mintaköltségvetésben nem szelepel(nek), űgy az ajánlattevők álta| ezen tétel(ek)
tekintetében megaiánlott egységát nem lehet magasabb a ielen versenýjranyitás
sotán a jelen aiánlattételi felhívás megküldésének napián étvényes építési notma
(TERC) itáĺyad'o díitételénél.

76.2. Äz 7-3. éttékelési szempontok vonatkozásában az értékelés a Kozbeszerzési
Hatóság útmutatóia ;,A nyeftes ajánlattevő |<ĺválasztására szolgáló értékelési
sŻempontrendszer alka|mazásárőI" g<É 2016. évL |47. szám; 2016. december 21.) 1.

melléklet Á.1.bb) pontia szerinti egyenes arányosítás módszer a|ka|rnaz:asával történik
az alábbl,ak szerint:

Äjánlatkétő az 1-3. értéke|ési szempontokkal összefüggésben az alábbiakat ĺ"lzsgáIia:

1. értékelési szemDont:

Äz ,,Nl/2.7. pontnak megfelelő szakember taP^szta\^t^ (db)'' értékelési szempont esetén a
keretmegállapodásos eljárás első részének (a keretmegállapodás megkotésére iľányuló
eljárásnak) aján|ati fellĺvása III.1.3. N|/2.1' pontja szerinti alkalmassági
minimumkövetelménynek rnegfelelő szakember esetében a legalább nettó 500 r\,ĺft
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kivitelezési költséget e\étő vízgazdálkodási létesítmények építésében, vagy rekonstrukciójában
szetzett projektvezetói szakmai tapasztalat darabszámátvizsgá|ia Áiánlatkérő.
Ämennyiben a megielöIt szakembet legalább 2 db ielen pont szerinti beruházás építésében,
vagy rekonstrukció|ában szetzett projekrvezetói szakmai tapasztalattal bír, úgy ajáĺIattevő
ezen értékelési szempont tekintetében maximális Pontot kaP.
Áiánlatkérő projekwezető tapasztalat alatt a projekt(ek) teljes körű megvalósulásának az
összeíogását érti a projektcélok megvalósulása érdekében.

2. éľtékelési szemDont:

Äz ,,Ňl/2.2. pontnak megfeleló szakember rapasztalata (db)" értékelési szempont esetén a
keretrnegállapodásos eljárás első részének (a keretmegállapodás megkötésére iľán1uló
eljárásnak) aiáĺlai felhívása III.1.3. ŃÍ/2.2. Pontia szerinti alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelő szakember esetében a legalább nettó 50o Mrt
kivitelezési költséget el&ő vízgazdálkodási létesítmények tervezésében szerzett felelós
tervezői szakmai tapasztalat darabszámát vtzsgália Äiánlatkérő'
Ämennyiben a megjelölt szakember legalább 4 db jelen pont szerinti beruházás tervezésében
szeÍzett felelős tervezői szakmai t^p^szt^l^tt^| bír, úgy aián|attevő ezen értékelési szempont
tekintetében maximális pontot kap.

3. értékelési szemDont:

Äz ,,M/2'3. pontĺrak megfeleló szakember t^PAsztalat^ (db)'' értékelési szempont esetén a
keretmegállapodásos eljárás első részének (a keretrnegállapodás megkötésére itányuló
eljárásnak) ajáĺl'ai, felhívása III.1.3' NI/2.3. pontja szetinti alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelő szakember belterületi vizkárelhátítási terv készítésére
vonatkozó szakmai t^p^sztal^t darabszámát vizsgáIja Äiánlatkérő.
Ämennyiben a meg|elölt szakember legalább 4 db belteriileĺ vízkfuelháńtási terv készítésére
vonatkozó szakmai t^p^szt^l^tt^| bír, úgy aján|attevő ezen értékelési szempont tekintetében
maximáüs Pontot kap.

Értékelési szemPontonként a legtöbb darabszámír szakmai tapasztalatot vá|Ia\t aiáĺ|at,
valamint a jelen Pontban meghatátozott maximum szint minósül a legelőnyösebb ajánlati
tartďmi elemnek, tehát az az ajánlat, vagy több, maximum szintet eléró ajánlat esetén azok az
aján|atok kapiák a maximáIis 10 pontot. Ä többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalrnazásávaJ
kap pontot:

p = (Ávizsgált /Älegjobb) x (Pmax _ Pmin) + Pmin

P: awzsgá|t aiänlati elem adott szempontta vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 70

Pmin: a pontskála alsőhatára, azaz 7

Álegiobb: a legelőnyösebb ajánlati elem
Ävizsgált: auzsgá|t ajánlati elem

Ämennyiben az 7-3. értékelési szempontok esetében a jelen pont szerinti maximáIis szint
feletti megajánlások érkeznek, Äjánlatkérő a pontszámítás során Älegjobb értékként a jelen
pont szerinđ maximális megajánlást tekinti.
Ä fenti módszerek a\apjáĺ kiszámított pontszámok valamennyi értékelési szemPont
tekintetében egyatánt a súlyszámmal kerülĺrek megszorzásra, az Äjánlatkétő a számítás sotáĺ
kettő tizedes jegyig kerekít'
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Ájánlattevők az 1-3. értékelési szempontok báĺme\'ike esetébeĺl tehetnek 0 daĺab
megajánlást is, mely esetben ajánlattevők az adott éĺtékelési szemPontra az adhatő mininrális
1 pontot kapiák. Ezze| osszefiggésben Äiánlatkéró felhív|a az a;1ánlattevők íĺgyelmét, hogy
kizáltőlag a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Aiánlatkétő szárnáta
kedvez őbb aiánlatot tehetnek!

Äjánlattevőnek ajáĺlata részeként nyilatkozatban kell megneveznie ^zoÍl, ̂keretmegállapodásos eljárás első részének (a keretmegállapodás megkötésére irányuló eliárás)
ajáĺlaĺ fe]hívása III.1.3) \I/2.1.-\,Í'/2.3. pontiaiban meghatátozott feltételeknek megfeleló
szakembereket, akiket az értékelésbe be kíván vonni.
Äjánlattevő a keretmegállapodásos eliárás elsó ńsz ajáĺťra:j felhívásának III'1.3) NÍ/2.'I.-
Nl/2.3. pontiainak mindegyike tekintetében pontonként l<lzárőIag 1 szakembert nevezhetett
meg (azaz összesen 3 szakembert), mint az értékelésbe bevonni kívánt szakembeľt. Eg1,' porrt
tekintetében több szakember megnevezése esetén az ad,ott pont tekintetében 1. hel,ven (az
adott pont tekintetében legalacsonyabb soľszámmal) megnevezett szakembeŕľ \'ette
ĺrgyelembe Äi ánlatkétó.

Áiánlattevő fenti nyilatkozatáb^fl megnevezett szakemberek szakmai őĺé|etajzáva| köteles
a|átámasztali az 1'.-3. éĺtékelési szempont tekintetében tett vállalásait az értékelés
tekintetében megnevezett szakemberek éttékelés szemPontiából releváns szakmai
tapaszta|atának ŕeltüntetéséve| (az adott proiekt /beruházás, valamint az ellátott funkció
feltüntetése sztikséges, legalább év/hőĺap bontásban). Äz ajáĺlarbaĺ csatolt önéletnjzbaĺ
lłzárőlag az 1,-3. értékelési szempontok tekiĺrtetében tett vállalást alátámasztő adatok
kerüljenek fcltüntetésre.

Äjánlatkérő felhívia ajánlattevők Íigyelmét, hogy jelen versen1.uiĺanyitás során, amennyiben
aiźnlattevő az 7.-3. értékelési szempontokÍ^ lrgyanazon, a ketetmegállapodás
megkötéséte irányuló eliátásban mát bemutatott szakembert vagy adott esetben
szakembeteketkívánia igénybe venni, akkor az ajáĺ|attevői nyilatkozaton (Dokumentáció
l3. ł1. łłlettdklet) és az érintett szakembeĺ(ek) által jelen versenyujranyitás tekintetében tett
rendelkezésre állási nyilatkozaton (Dokumentáció l5. ł-4 nelléklel) feli'il elegendő és megfelelő
az e\őítt követelményeknek való megfelelés igazo|ásáta,ha ajáĺIattevő nyilatkozatot nyújt bc
arról, hogy a szakember(ek) releváns, a 1.-3. értékelési szempont tekintetében fg)'elembe
veendő szakmai tapaszta|atának igazoLásáta a keretmegállapodásos eljárás első részébcn tett
ajánlatban - pontosan megielolve az énĺtett oldalakat - beĺr1nijtott szakmai őnéletra|zofta)t
l<lvánia bemutatni, és kéri Ájánlatkérőt, hogy azokat vegye íĺgyelembe az értékelés során
(Dokumentáciő l4. ĺ7 łn//ék/eĺ).

Ä nyilatkozatban meg kell jelölni' hogy a!ánlattevő pontosan mikor n1újtottz be az
Ájánlatkérő részéte a keretmegállapodásos eliárás első részében azt a dokumentumot
(szakmai óĺé|etrajz), amelyben szerepló, mint jelen versenyujranyitás során is releváns és
íĺgyelembe veendó adatokĺa, tényekĺe a szakember(ek) előírtak szerinti szakmai
tapaszta|atának igazolása érdekéllen hivatkozni kíván'
Ájánlatkéró felhívia a Íigyelmet, hogy a fenti igazolási mód csak abban az esetben
alkalmazhatő, ha ugyaĺazon szakembett kivánja bemutatni aián|attevő az 7.-3. értékelési
részszempontok, vagy ezen részszempontok valamel1łke tekintetében, akit/akikeľ a

keretmegállapodás megkötésére irán1n'rló eljáĺásban is bemutatott Llgy^Í|^zoÍ| értékelési
részszempontra, és ha a korábban csatolt dokumentumok tartalma helytálló, az^z Íeĺr'
kcjvetkezett be olyan változás, melyre tekintettel adott esetben új szakmai onéIetrajz
ben1újtása lenne indokolt.

Aiánlatkérő felhívia aiánlattevők ťrgyelmét a keretmegállapodásos eljárás első részében az
ajáĺ|ati dokumentáció I.14.ó pontjában előírtakĺa, mely szerint a keretmegállaPodásos
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eliárás első részében a nyeÍtes aián|attevő aiánlatźlban az éttékelés sotán bemutatott
szakembeteknek 

^z adott n}'ertes ajánlattevtível megkotendő egyedi szetződés
teliesítésében tészt kell vennie.
Áz i\'en szakembeĺek személyének a módosításáta a libt. 138' $ (4) bekezdés szetinti
szabá\'ok az irányadőak, tehát aián|attevćl kizź,ľ.ólag a Kbt. 138. s (4) bekezdésében
foglaltak szerint iogosult másik szakembett bemutatni aŻ 1.-3. éttékelési
tészszempontokta azza|' hogy ha úi szakemtrert mtrtat be, akkot annak a
keretmegállapodásos eljárás első részének (a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás)
ajáĺ|ati felhívása III.1.3) ]i\ĺ/2.1.-\,Í/2.3. pontjaiban meghatározott, a szakembeľre irán1'adó
alkalmassági minimumkövetelmén1'eknek is nreg kell felelnie és az ehhez szükséges, a
keretmegállapodásos eliárás első részének (a keretmegállapodás megkötósére irán1łlló eljárás)
aján|ati felhívásának III.1.3) pont N'ĺ/2. alpontiában előírt igazolásokat az ajánlattevőnek
ajánlatában csatolnia szükséges.

16.3' Ä 1ó'1 és 76'2 pontban bemutatottak a\apján a legtöbb pontot elétő ajárrlatrevó
minősül a legjobb ár-érték aĺányt megielenítő ajánlatot tevó ajánlattevőnek'

Aiánlatkérő felhívia ajánlattevők figye|mét aĺta, hogy ielen versenyúiranyitásos
eljátásban kizátolag a ketetmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annźi az
Ai ánlatkétő sz ámát a kedvezőbb aiánlatot tehetnek!

17. Az aiánlattal szemben támasŻtott formai követelmények:
Áz ajáĺrlatot ajárrlatter'óknek nem elektronikus útoĺr ke]l - a jelen felhívásban és a közbeszerzési
dokumeĺlrutnokbaĺr meghatátozott tattalmi' és a formai követelményeknek megfelelóen -
elkészítcnic és ben1'újtania:

- az aján|at papír alapú péld/rnyát zslĺőrtal,, lapozhatóan össze keli fűzĺt, a csomót
matĺicával az aján|at első vagy hátsó lapiáho z rögzíteni, a matricát le kell bélyege zni, vagy az
ajánlattevó részéről eľre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az a|áítás
legalább egy tésze 

^ 
m^tÍicár' legyen;

- az ajáĺlat oldalszámozása egg1'el kezdődjön és oldalanként növekedjen' Elegendő a
szöveget, vag}/ számokat, vagy képefte)t tarta|maző olda]akat számozni, az isres olda]akat
nem kell' de lehet. Á címlapot és hátlapot fta vannak) nem kell, de lehet számozĺi.
- az ajáĺIatĺak az e\ején tatta\om1egyzéket kel] tafta\maznia, amely alapján az aiánlatbaĺ
szerepló dokumentumok oldalszám a|apjáĺ megtalálhatóak;
- ^z aján|atot Żárt csomagolásban, egy eredeti papír, és 1 db elektronikus
(CD/D\ID/pendrive) példányban kell beadni' Ámennyiben 

^P^PíÍ 
alapú és az elektronikus

pélclány között eltérés van' r\iánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak'
Ájálrlattevónek n1'ilatkoznia kell atról, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlat
(elszó nélkiil olvasható, de nem módosítható pl':.pdf lrle) példánya 

^p^Pít 
alapú (eredeti)

példánnval megegyezik;

- az ajánlarban lévő, minden dokumenrumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írtia az adott
gazdá|kodő szetveŻettlél eĺre iogosult(ak)ĺrak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
akift) erre a jogosult szemé\'(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- az aján|at minden olyan oldalát, amelyen - az ajáĺlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végte, az adott dokumentumot a],áírő személľ(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni;

- a zátt csomagon ,,Äján\at _ ,,Iztí//a/ko4isi s7el7ődés keretéL,el a ,,Beluĺrysaĺoľlltík Jiikł{dse és

lvkonsĺntkcilija II." KEH)P-ĺ.3.0-l 5-20ĺ7-000'ĺ 7 a4onsĺtlisytítllti plujekt solzíu teľae1ési éĺ
k'iuiĺek{si ,tililkĺí'k' ľłleg,ĺlló.rĺÍĺísa FIDIC Sĺilgl Kiirylu Í<e,iłlt _ Hďőkii,'ti s?iuatTviteĺep
rckollłhllkciója (E'IVIIĺIZIG)" valamint: ,,Csak ki)ibeąyr1esi eljálzis ioltíl, a4 ĺyĺĺlllĺlltĺĺili
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hatĺźidő lęjárlakar (dátansryľiiełl neg'elöhĄ bońhalóJět!"ĺĺ'egjelölést kell feltüntetni'

18. Részaiáĺlat és többváltoŻatir aián|at tételének lehetősége
Áiánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre tcirténó aiánlattételt.

.\iánlatkérő a t1lľpĺ'i közllcszcľzósr ĺrcnr kíĺ'ĺirri:t ľćszckrc lloĺrtarri_ flpr'clcnrnrcl aľľn is' lrrlpr' ctrc

kír'Ĺil helr'czésć.rőI szó|ő łz l.]trľrioni P:ltlĺĺneĺrr ós a'ľłĺrlics 201'4/24/tr.ł: irĺĺlll'clr'í2()l4. fcllľLlĺíľ
_](1)--(ĺr -tQy"ĺrb-b_iąk-bnlri' 'n!-łĹ2!l!]-!'! uljlll':ľ1ľ) lręm lm'ĺll[í2z,--ln-c-g (ľizsgáLątl és lnĺ!pkĺ'lír'*i
kötr''_l-częt-ts"és_-á]l íęłn)' ĺ"s}:í!bbá -a_z 'i_ĺitt"l}:ĺ:,h: _c'ĺł}'"ć"t:ÍĹ]]'n}ť]ęn l:.sgzĹtl" -hĺłg): .'.\z aiílrlłľh-éľĺi s:łc-rr:
kŕitelesséoéĺ.á }ĺcll telrrri hooĺ' tm/'ľlĺ.<'elir'r l<ŕizlresz.'ĺzásek rŕ'szł'kre lrnrltísíĺlĺlł cálszcnisŕ.,y,:'t

ľeler.iilrsĺralĺ ítélt bliĺmelr' irrclok

ąlaplír-Lrgazs'ąlasl vagr' igazsĺĺqĹiqľi -!-c:-l_''c!!'-bL_-!elk-LLl'_-poí-Ľóal ćs -s-zir-l}ĺlQ!L]roz.z;L--ĺrcŁ_ĺ!
slörrtćsót''. _\z iľ1trl}'cll1--1rcr:ęsti in_ďotkćur-a_lĺ'or.:tkszócke-1--..4- szcrzócló-l tclicsítésś-rcellúk4Ę
túlsáposarr lloĺrr'olrrlľ vaĺrr. rŕtlsĺíoĺls;tĺr cłrlipa lt:sz_ ĺ';tpr'az eoĺ'cs ľĺiszekĺlt ĺllllr.eľő l<Ĺilör'rllŕjzr"l

szerz.qdó_-le]śk__szüksé9ss--ko9ľdirrĺrlásil -_i!L!9s.!f-Y9szśLte219!Ľd-a _sl!:LzódjL---Ęegfc]e]ó
teljesírésót.''

=tiĺn'',tl.clq ą] rl iłiľtsL-łrcý.4iĺrrlalśÍgl-lc'he.!asćgćra-b!rszclzś..-Ja$Ji]']a.k
és icllepćrrek rĺrcpt_clelőcĺr megĺ.izsĺ'lilľĺr_ és akkćlrt llatiĺroz'ott- }rĺlĺ'ĺ'ĺt lrcszcľzćsi iĺrénr'ét ľészckrĺ:

51ll:ąľ'ľ}:iltęlęP ľk'ĺ:llsľLvk'qiójĺ1 r.al<istrl ncĺ] il-n}ĺi"s'Zaki Iq'ĺĺ"ĺrsllĺl'll i2gLillľąlĺ 's71:l1l1]_(.

\nrn'rnr'illen '7 í|í}rPc ŕ.'lłrlłt.ll' 'l.','.L-.ík lĺrtl,,lí':írĺ Á. l-i.'ił'l,'.,:",ir,'" liTl)Tí- Sáľ,'ł [<źi..'..

szcriĺrri korrstrtrkciól;ĺtĺr kĹilc.lrr \'ĺillalkĺlzókat a]kzrlu:ĺrzl.r=:\iáĺLtlkćló'itz ićľc.geso:_csokls-łte.ľć: ĺt

péoészcti nrťrszaki vczetŕí és a nréo sziikscpcs sz'łkemllerŕek) łlklllrrlazás:r. Aiĺrnlatkéĺő áll:isooĺltiĺ
szeľiĺrt a trirsľi bcĺtrház'lis részć't kóncző ĺcl,rclaľĺlk su()rosźlĺl ósszcÍiisurrcli. ćs e FIDI(] Sáľpĺr

.'\izirllattcvőLĽ.!Ĺĺl--b-ę-szsĺ_zćs-tłľgľal_cg;}:-cg'tslg\-ć-aL }dl-kgzeb.'9-!]cl'}:lu1 rlśm s]lgnv. gql-l-'a-t-a

sŻr:Í]1ĎoÍlt ĺrz t:r'ĺ'séqcs_ .-\ilínlaľkéĺ'-I{ir'itĺ:lľzĺj kŕizŕitti eoľezľcľós r'ĺllnĺrliĺlt :lz llilillnrl<éről
clvriľzisok Kiritclcző ĺclć röľtćnő kŕizvctítc1sć'rlck c!.! \'scgcsscllc'
'I'clttit rnincl a kiiltséuhlrtćkotrr's'.ip- rnilrcl occ|ig cs

tyit=.Ł1'9rłQogślt!á-lÁr-almj''ur_c_l-'.':ľos irrćsz,tiitlrlzÜĺirc1 ]chctóićcćlrck-]riáľ'ás'l

iíLtbŻLli 1z alkalmassáEi köľctclmćnľkćĺ1t 1t kcl'ctlnc!ł:ĺllaooclás tncĺłkötćsľc iľáĺlrr-rló cliárásbltrr íl.
rész) elr'zĺľt 1 t6 r\Í\r-\'7. \'Z-TF.Ił illĺ:nĺ: S7.\'\'3.5. szĺliéĺtő hĺlr'etľ 2-2 Fó nrrlĺrliĺiiĺillrk

sziĺr téĺr me p clunliízódrra.

kćocző kir'itclczćs szakn-rztilag cĺ"ľ co t,sćocl alkclt_ rtĺ'r,aĺrĺrzorr cćlkirűzćsck}icl_ Ltp'\'at]:lz()ll"---_:
ŕclrÁtclľerrrl<zeľ nlellr'tt Ässznlraĺr,rnlf,ln t-o,'''.'lÁcíŕ^ňÄÄ fllcÄ^rĺ-Lkąl T,>'' .\ilírrlqtLŕrÁ e61.q|1ypq

Äjírrrlatkéróľe töblrlcti_elaclaľpt ľóna az. ha kĹilŕlrlÍzĹvál-lalkq71iikíll eg]uttnrűköclr'ą-k.l!_"-[. _a

felaclatokat elr'ésęzrlic. esľeztetni akár zt k<loncrliciók. akĺir ĺtz tiľcnrezćsck. oroztĺl:t'L:acići<

tekirrtctóbcĺr. \ĺirrdcz a IIIDIC N'Iérĺrök és rnűyłüĹellcĺ'rőr Elurrkijĺlt is jelcntőscn ĺrör'clĺrć é.s

költsegessbbć-tq]'rŚ,

_L)ze_ł_ -í-c_liil' te"\i-t-1-t9-ttę-l - il_Ę!.a. h".g}: 4 -ľń'"r..g}:L - ęlii''ľás_ - -I:!']łit:n_lr:!iĺłt!]Iitá9-í)s-- ę!já"łáq" íg}:_ ' łl

kerętuęsalL]P9dasl@-Ęir'lil ĺrz clilirlĺsb:rĺl nrzis gaz<]asIĺgi szcr:cPlŕí
ľćszr'étclćre - részaiziĺrlat l:iztosítása es_ctćlr_-.r|lcs nrócl.
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| 4iĺ"lo*ĺ'o nem enged többváltozatŕr (alternatív) ajánlattételt.

t9. ĺĺiánlati biztosítékta vonatkozó infotmáció:
Á!ánlatkéĺő a jclen el|árásban való részvételt nem köti ajáĺ|ari biztosíték adásához.

20. A dokumentáció tendelkezésĺe bocsátásának módia, annak beszerzési helye és
pénzügyi feltételei:
Äjánlatkéĺő az ajÁl|atk&ési dokumentációt (mc\'nek tészei: 7. kötet - '(Itulá.'o. tájékoztatás
ajánlattevóknek, 2' kötet - SzetződésteÍvezet,3. kötet - \,Iegrendelő követelményei, 4. kötet _
Egyösszegű aiánltlti ár bontása, 5' kötet _ 1'etr'ck) a jelen äiánlattéte|i felhívással eg1.Ĺitt, az
aiánlattevóknek elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és telleskörűen, egyidejűleg,
térítésmen teselr bocsátj a ĺende]kezésre.
Äjánlatkéró továbbá a kőzbeszetzési dokumerrftrmokat korlátlanul, teljes körűcn, közvetlenül és
térítésmentesen ^z alábbi elektronikus elérhetőségen is hoz.záfćrhetővé teszi:
ht rp :,/ / kozzete tel.mkb t. eul

21. Egyéb infotmációk, követelmények:
27.7. 

^ 
Kbt. óó. $ (.5) bekezdése alapján az ajáĺ|atnak felolvasólapot kell tartalmaznia, ame\'

feltünteti a Kbt. ó8. $ (4) bekezdése szerinti összes adatot.

21.2. Äz ajánlatnak tafta|maznía kell ajánlattevőnek a Kbt. óó. $ (2) bekezdéséberr foglaltaknak
megfelelő eredeti aláírt kifejezett nyilatkozatát a ĺelhívás feltételeire, a szerződés nregkötésére ćs
teljesítésére' valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Äz ajánlatban benyijtott
dokumenrumokat a Kbt. 47. s (2) bekezdése alapjáĺ cgyszeĺű másolatban is be lehet n1'újtani. Áz
aánlat eredeti példánvának a Kbt. 66. N í2) bekezĺlése szerinti ĺwilatkozet eteÄełi ąlĄitt
példánvát kell tartalmaznia.

21.3. ĺ\jánlarkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszetű időnek tekinti az ajánlattételi hatáĺidő
leiártát megelőző haľmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hog)' 2 kérdések és
kérések 

^z ajánlattételi határidő lejártát r.-:.egďtőző ötöďk munkanapig megétkeznek
Áiánlatkérőhöz, '\jáĺlattevőknek a kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseiket 

^drmolr'rarcvaíg)mkbt'elr email címĺe vagy a ł36 1ó10-4801fax szárnra kell küldeniük, azza|,hog1,
kéréseiket minden esetben szükséges szerkesztlrető formátumban is megküldeni a megadott email
címte.

27.4. Äján\attevó köte]es csatolni aĹánlatához a ielen felhívásban és a dokumentációban
meghatározottak szeĺint elkészített szakmai aiánlatát.

27.5. 
^ 

szerződéses feltételek a FIDIC ún. ,,Sárga köný' Íigyelembevételével kerültek
meghatározásra. Áhol Ájánlatkérő a felhívásban, dokumentációban F-IDIC teľminológia szeĺinti
fogalmakat a|kalmaz, ott a FIDIC Sáĺga kön1wben (Elektl'oľllos és gépis3ełi létesĺĺłnélryekbe7, aalanillĺ
uĺí//a/ko41 ĺiltĺll telve'4,etl épĺtdłi éĺ ľllćnlöki léĺesĺtruáryekbe4 nĺisodik, titdolgoąott rlłlgaľ llyeluiĺ kiaĺtĺiĺ, 20l l.
ł(eptełllbeĄ, illewe a Kůlönleges Feltételekbcrr deírniált, meghatározott tartalmat kell étteni az
adott megnevezéseken.

27.6. 
^ 

jelen eliárás lefo\,tatásáľa a keretmegállapodásos eljárás első része indításának (azaz a
20'17/s 055-101119 azonosító számĺl ajánlati felhívás fe|adásáĺak ĺapján, aĺrĺ: 2017.03.17.)
idópontjában hatályos Kbt. ľendelkezćsei irán1'adóak, íĺgyelemmel a I(bt. átmeneľi rendelkezései
közötttögzített hatályba léptetó (Kbr. 197' s (ó)-(7) bekezdés)) rendelkezésekĺe is'
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27.7. Äján|atkérő tárgya|ást nem taft, az aján|atokat a benyúltott írásos a!ánlatok alapján éĺtékeli.

2l.8. ,\iáĺlattevő köteles aján\ztához csatolni a l(bt' óó. $ (4) bekezdése szerinti nyl|atkozatátarta
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlódésük támogatásáról szóló torvény
szerint mikĺo-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e r'agy netn tartozik a tôrvény hatál'ya a\á.

21.9. Äz eljárás nyertese az 
^z 

a!ánlattevő, a|ĺ az Äjánlatkérő által az aián|attéte|i felhír'ásban és a
dokumentációban meghatátozott feltételek a|apiáĺ, valamint a meghatározott értékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes aiánlatot tette. Áz Äjánlatkéró az e|járás n)'ertesével
v^gy _ amennyiben 

^zt 
i|yeĺ minóségben az aján|atok elbírá]ásáról szóló írásbeli ijsszegezésben

megjelölte - a kovetkező legkedvezőbb ajánl,atot tevőnek minősített szervezettel (személl1'el) köti
meg a szerződést.

21.10.Äjánlattevőnek az aián|atábaĺ nyilatkoznia kell jelen e\jfuásra és az ennek eredmélryeként
megkötésre kerülő szerződésre írgyelemmel a Kbt. óó. s (ó) bekezdés a) és b) por-rtiai
vonatkozásában. Á nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az

ajáĺ|athoz csatolni.

21.7l.Äjáĺ1atkérő a Kbt. 105' s (5) bekezdése alapjáĺ az aján|atok elbírálására a Kbt. ó9. $ (1)

bekezdését és a13-75. $-okat alkalmazza.

27.72.Äián|atkéró felhívja az aiáĺLattevők írgyelmét, hogy a 322/2015. (x. 30.) Koľm. rendelet 2ó'

$-a alap!án a nyertes ajáĺlattevő kôteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább
25.000.000,- HUF,/kátesemény és legalább 50.000.000'- HUF/év limihi Äll fusks típusú
felelósségbiztosítási szerződést kótni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiter|eszteni úgy, hogy
az kellő fedezetet nýjtson' s kiterjed|en a teljes szetződćs szerinti munkákra' a káreseménnyel
kapcsolatos többletköltségekĺe (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévó és

szomszédos építményekĺe. Á biztosításnak fedezetet kell n1újtania az építkezés folryaľ:'áĺ az
építési tellesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező káľokta, a
meglévő megmaradó épületekben keletkezó károkĺa, harmadik személynek okozott dologi és

személyi károkra. Äiánlattevőnek aián|atźlban nyilatkoznia kell, hogy nyeftessége esetén a
szerzódéskötés idópontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

21.13.Äjáĺ|atkérő felhívja továbbá az aián|attevők írgyelmét, hogy a322/2015. Q(. 30.) I{orm.
rendelet 11. $-a alapjáĺ a n)/eftes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerzódéskótés időpont!ára
legalább 15.000.000,- HUF/káresemény és legalább 30.000.000,- HUF/év linritű tervezői
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy
az kellő fedezetet nyujtson, s kiteĺjed|en a teljes szerzódés szerinti tervezési munkákra.

Äjánlattevőnek aiánlatában nyilatkoznia kell' hogy nyertessége esetén a szerzódéskötés
időpont|ában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

27.74.,\1ánlatkéró a Kbt.35. s (8) bekezdésére ílgyelemmel nem teszi lehetővé a szetződés
teljesítése érdekében gazdá|kodő szervezet (projekttársaság) létĺehozását.

27.75.Äiáĺ|attevőnek a Kbt' 73. s (5) bekezdése a|apján Á!ánlatkéró a dokumentációban ad
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (ratóságoknak) a nevéĺől és címétől (elérhetőség),
amelyektől az aján|attevő a megfeleló környezewédelmi, szociális és munkajogi tendelkezésekĺe
vona tkozó tájékoztatást kaphat.

16/19



27.16.lrŻ aiánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a keretmegállapodásos eliátás első
tésze óta sem következtek be velüĘ illetve az a|vállalkozóikkal / kapacitálst nyujtó
szeruezetůkkel szemben a keretmegállapodás első tészében előírt kizátó okok.

21.77. Äjánlattevónek az alábbi dokunrentumokat kell az aján|athoz csatolni:
_ az aján|atot a|áirőQ) aláírási címpéldányát vag1, a|ákás-mlntájár, külfoldi illetőségri ajánlattevő
esetén az ennek megíeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott
otszágban nem ismert, teljes bizonyító etejű magánokiľatba vagy ügyvéd/köziegyző előtt tett
okiľa tba f oglalr aláítás _minta);

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalóft) esetében a cégsegyzésre iogostrlt
szeĺnélytól származő, az aján|at a|atásáta vonatkozó (a meghatalmaző és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásbeli meghatalmazást.

21.18.Äjánlattevőnek aján|atához csatolnia kell nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen
fo\'an-'^r5o'' r'áltozásbejeg,zési e|jfuás' vag1' folyamatban lévő változisbejegyzési eljárás esetében
a cégbírósághoz belr1úitott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást' Ámennyiben a|ánlattevó vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kétjük, nemleges tattalmú változásbejegyzési nyiĺatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benľújtani.

21.19'Ájánlatkéró felhívja ajánlattcvők figl'elmét, hogy |elen közbeszetzési eliárása Kbt.53. $ (ó)
bekezdés alapjáĺ feltételesen ketül megindításta, tekintette] aĺra, Ájánlatkéró támogaiásra
iĺán1"dó igérryt (pá|yázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást r'agy
változásbeielentćst) n1łijtott be és Ájánlatkérő a támogatásra irány'uló igén)' ę1 .'em fogadásái,
v^gy az igénycltnél kisebb összegben torténő elfogadását' illetőleg a projektmegva]ósítás
elszámolható köItségeinek támogatására irán1'rrló, a jelen eljárás ereáményeként mĚgkötésre
kerülő szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés megkötésének elmatadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az e\jáńst eredménytelenné nyilváníthatja.
Fenti körülményeket Äjánlatkéró a vá]lalkozási szerződés hatályba lépése kapcsán felfüggesztő
feltételként koti ki a Kbt. 135. $ (12) bekezdése alapiáĺ.

27.20.^' teljesítési, a jőtál|ásl, illetve az előleg-üsszalrzetési biztosíték határidőŕe torténő
rendelkezésre bocsátásáról az aián|attevőnek a Kbt. 134. $ (5) bekezdése alapjáĺ az a,1áĺlatábaĺ
nyilatkoznia kell!

21.21. Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerĹj'łő szerzódés teljesítésével összefüggésben keletkező
szetzőíiogaitől - írgyelembe véve a szerzői |ogról sző|ő 1999. évi L)Ĺ\VI. törvény vonatkozó
reĺrdelkezéseit, valamint az allban foglalt elóírásokat, az'az különösen' de nem lłzátőIagosaĺ a
szerződi logról szóló '1999. évl Lxx\/I. törvény 9. $ -ában foglaltakat _ koteles bármilyen teríileti,
felhasználási és idóbeli korlátozások nélkül teljes körűen lemondani az Äján|atkérő javára. '\szetződ,és telicsítése soráĺr keletkező bármiyen szellemi alkotáshoz fűződő (szetzői iog1,
iparlogvédelmi, stb.) vagyoni iog Äjánlatkéró korlátlan és kizárólagos tulajdonát képezi, u rogyo^
jogok Ájánlatkérőt illetik meg, aki ezcket (fel)használhatia, közzétehei, továbĹadhatja, vagy
belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. Á vagyoni
jogok ellenértékét ajánl'attevő az ajáĺ|ati át meghatátozásánál vegye figyelembe.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 322/2015. (x. 30.) Korm. tendelet 7. $ (1)
bekezdése alapián, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási iogokat
áttwházza Ajánlatkétőre 

^ 
sŻetződ,ésben meghatátozott díi ellenében, így az elkészített

teĺvekkel kapcsolatosan Aiánlatkéľő korlátlan és kizárólagos felhasználási iogokat sŻeteŻ.
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27.22.Äz ajáĺrlatok összeállításával és ben1újtásával kapcsolatban felmerült osszes költség az
ajánlattevőt terhe]i. Äz ajáĺ|at, hiánypótlás és egyéb dokumenrumok, i]lewe az azokka|
kapcsolatos postai kĹildemények esetleges késedelméből vag1' elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli. Ámennyiben Äiánlatkéró a hiánypótlás és eg1'!! dokumenrumok postai
(szeméIyes) teljesítése mellett lehetőséget nyrtjt fax ill. e-mail útján történó teljesítésre, a
határidőben történő beétkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli.

2l.23.Äjáĺ1arkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az Äiánlatkér,ókéĺt szeruődő félr vagy a

nevében eljáró személy (szervezet) a szetződés teljesítése sotáĺ az építési napló adatai a|ap1áĺ
köteles ellenórizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. $ (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleló
alvállalkozó vesz tészt és az alvállalkozói teljesítés aránya tlem haladja meg a l{bt. 138. $ (1) és (5)

bekezdésél>en meghatározott mértéket.

27.24.Äián|atkérő felhívia a fĺgyelmet, hogy a Kbt. 138. $ alapján az a|vá|la|kozói teliesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 650/o-ár| Äz alvállalkozóknak a

szetződés teljesítésében való részvéteIe aráĺyát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesülnek a szetzőđés általános forgalmi adó nélkül számított ellenéĺtékébó] Továbbá a Kbt'
138. s (5) bekezdése alapián a teljesítésben ĺészt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
abá|lalkozől szerződés értékćnek 65o/o-át meghaladó méĺtékben további kcizremúködőt.

Zl.Zĺ.Äjáĺlarkérő tájékoztatia ajánlattevóket, hogy a 321/2015.Q(. 30.) Korm' rendelet 4ó. $ (3)

bekezdésében foglaltak a\apjźn a meghatározott g1,ártmán1rr vagy erede tű dologra, illewe konkĺét
e|jfuásra, amel1' eg)' adott gazdtlsáo szereplő termékeit vagy 

^z 
általa n1újtott szolgáltatásokat

iellemzi, r'agy védjegyre, szabadalomta, tevékenységre, személyre, tipusĺa vag1' adott szátmazásta
vagy gyártási folyamatĺa való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett 

^ 
,,vłgy azza\ egyenértékű"

kifejezést is érteni kell.

21.26.|rźnyadő idő: Äz ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi őrában megadott
határidő r'ĺtag'ĺarc)Ísz^8i helyi idő szerint éľtendő.

2l'27.^ nyertes aján|attevő a szerződés megkötésének időpont|ában köteles az Á|ánlatkérőnek a

szerződéskötés időpontjában ismert valamennyi, a szeruődés teliesítésébe bevonni kívánt
alvállalkozót bejelenteni, - ha a közbeszetzési eljfuásban az adott alvállalkozót még nem nevezťe
meg - és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arĺól is, hogy az általa igénybe venni kívánt a|válla|koző
nem áll kizáró okok hatáIya alatt. Ä n}'ettes ajánlattevó a szerződés teljesítésének időtattama alatt
köteles az ,\jáĺLatkétónek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel eg1'ütt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
a\vá||alkoző nem áll kizáró okok hatálya a|att.

Zl.Z8.ĺĺiánlattevć5 aiánlatźlban köteles nyilatkozni atÍól' hogy az indikatív tervben foglalt
vagy 

^ttől 
eltérő műszaki megoldásta tesz aiánlatot. Ez utóbbi esetben az aiánlattevőnek

aiánlatálban be kell mutatnia az eltétés tattalmát.

Zl.Z9.Äjánlattevő köteles a dokumentáciő részét képező ,,ajáĺlaĺ nyilatkozat függeléke''
elnevezésű dokumentumot kitölwe és cégszerűen a|áírca az aján|atához csatolni'

21.30.Nyertes ajánlattevőként szetződő félnek a szerződés teliesítése során a vízi létesítmények
kivitelezésére ('Đ kitetjedő N,ÍSZ EN ISo 14007:2004 rendszerszabvány szerinti
kórnyezeđrányítási rendszer szerinti tanúsíwányt és r\ĺSZ EN ISo 9001:2009 rendszerszabván1'
szerinti minőségirányítási tanúsíwányt, valamint az \ĄSZ 28001:2008 (BS OHSÄS 18001:2007)
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rendszefszabvány szefinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság1 itáĺyítási rendszer szerinti
tanúsíwányt v^gy Az Európđ Unió más tagĺáIlamából szátmaző, a fentiekkel egyenértékű
tanúsíwányokat kell alkalmaznia.

Äjánlattevőnek ajánlatábaa nyilatkoznia szĺikséges, hogy legkésőbb a szerzódéskötés idópontiára
a fent męjelölt tanúsíwányolrkal, vagy azokkal egyenértékú tanúsíwányokkal tendelkezđ fog és a
szepődés teljesítését azoknak megfelelően végzi.

| 22. A moĺ<i.ĺtott aiántattételi felhívás megkĺildésének napia: 2018. 02. +-
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