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l. Ajánlatkéĺćí adatai:
Ai'í-l.tLáĺÁĺp vnąąt'lzauÄ i^ F^. áŕi/lL'

Otszágos Vízii wi F 6igaŻg^. sá.g

Cíĺn: 10ĺ2 Budapest, Márvány u. 1/D.

Telefon: +36 1 225-44-00

Fax: +36 1 212-07-13

E-mail: buzsaki.iudit@ovf.hu

Lebon}'olít szeĺvezetre vonatkozti infoĺmáci k:

Els Magyaĺ Kiizbeszeęési T aĺĺ.ácead Ztt.
Círn: 1061 Budĺpest, Andĺíssy t 17. 2. emelet 10.

Tel.: +36 1 10-4800

Fĺx: +36 1 10-4801

Kapcsolattartĺi: dr. Iríolnár Éva (FAKSZ lajstromszám: 00512)

Email: dĺmolnaĺevn(2mkbt.eu

2. Hivatkozás a keretmegáĺapodásos eliárás els részét megindít hirdetményre és a

kłizzétételének napiátal
Az eljáłís meginďtásának dátwna 2017' március 17.

Az ĺjíĺlĺri felhívás az Euĺ pai Uni Flivatalos Lĺpjĺíban (ľED) 2017lS 055-101119

azonosít számoĺr 2017. március 18-án ielent meg.

Az Ąíĺitti felhívás táiékoztat jelleggel a Kĺizbeszetzési Eĺtesit ben 4038f2077 azonosít számon

2017' míĺcius 22-én ielent meg'

3. Hivatkozás a megkłitiitt keretmegállapodásĺa:
A keĺetmegállapodás tárgya: ,,Keretmegállapodźs zz Országos YizĘyi F igazgat ság által

lebonyolĺtand egyes wzgazda|kodási tátgyu pĺoiektek keretében teÍvcŻett építési beruházások

megml sításáĺĺ''
Ä kerctmeg"állapodás megkijtésćnek id pontia: 2017. oktĺjbeĺ 31'

Ä keretmeg"í|lĺpodís keĺettjsszege: 30.000.000.000'- Ft'
A keretmegállapodás id beli hatál}'a: a szeĺzĺjdéskłjtés napját l szálnitott 48 lrĺinap, mely a Kbt.
1o4. s ( ) bekezdésérc tek.intettel 12 hĺinappal meghosszabbíthat , amennyibcn a támogatási ciklus

le1futfuĺ tekiĺltettel, a keretmeg'állapodás alapián folyamatbĺrn (év szetz dés teljesítćse alĺtt, az

elĺjkészítés-tervezés soĺán olyan krpcsol d , el ĺe nern láthat tcibbletfelĺdĺt meri.iine fel, melynek

megv'al sítása a rendeltetésszerťl l'u;szĺíl'ĺthoz sziiLkséges'

A keĺetmegállapodásban részes \Iállalkozások:

Víllalkoz 1:

C gncve:
Szćkhelye:
Cégsegyzékszámĺ:

Ad száma:

Yí|laJl<oz6 2:

Cég neve: KÓTIVIÉP'B Kłizép-Tisza Vidéki Vízépít és Telekommunikáci s Kft'
Szćklrelye: 5000 Szolnok, Gíz,J. "t.
Cé.gegyzékszáma: 1 6-09 -004997
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Ad száma:

\'íllalkoz 3:

Cég neve:

Székhelye:

Cégiegyzekszáma:

Ad számĺ:

VálIalkoz 4:

Cég neve:

Székhelye:

Cégegyzékszámĺ:
Ad szímĺr:

115055 1-2-1

AQUA-GENERÁL Szennyvíztechnolĺígia_épít , Kereskedelmi és SzoĘáltatłí Kft.
4200 I{ĺridriszoboszl , Keleti u. 34.

09-09-01 1387

1.3445762-2-09

SVIETELSI(Y Magy atotszág KÍł.
1072 Budĺtpest, Rík czi rit 42.

01-09-897738

1.4300327-2-44

Aiínlatkér ĺ ielen eljírást r fent megjelłilt keĺetmegríIlĺpodís altpjá:t folytltjĺt le ĺr Kbt' 105. $ (2)
bekezdés c) pont szeĺint veĺsen1łijĺrn1'it ssal. A keĺetmegállapodíst kŕit tt ĺjínlanev n l.jviiLl rnás
ajánlattev t az eljźnásba nem lehet bevonni.

4. A veĺseny riiranyitásos eljátás tátgya, f bb mennyisége:
\'ĺílIa]kozási sŻeťŻ dés keretébco a ,,BeMzcsatoĺnák fejlesztése és rekonstrukci ja II.'' KE IoP_
1.3.0-15-201,7-00077 ĺzonosit sz.ámri proiekt soÍán teŕvezési és kivitelezési munká.k megval sítísa
FIDIC Sárga Kłjnyv szerin t - Hei kiirti szivattyritelep'1ekonstĺukci |a éMvIzI Gi

Az e|iátás tárgya: Építési beruházás

F CPV_kĺíd:
45200000-9 Telies vagy ĺ szlcges magas- és mélyépítćsi rnurrka

További CPV-kĺídok:
45240000-1 Vízi létesítrnélryek építése
45247 1 10 -4 Csatorĺraépítés
452521,24-3 Kotĺási és szivatyfuási muĺrkálr
45247200-2 Gítak és lrasolrlĺi r gzített szeĺkezetek építése
45232130-2 Es vízcsatorĺra építćsc
45247000-0 Gátak, csatoĺĺrák, ĺrtiiz csatotnák és vízvezet kck építése
71322000-1 Mély- és magasépĺtési kiv'itelczéssel kapcsolĹtos mćrnoki tcĺvezési szo|gíltĺtások
7 1 320000-7 Méĺnłjki tcrve zési szolgáltatások
713231,00-9 Villamoseneĺgia-ĺendszerekkel kapcsolatos mćrnłjki tervcz si szolgíltatásolt

Nyertes rjánlattev ként szatz ĺJ fél fcladata:

Hei kĺirti srívattyriteleP Jekonstrukci

Tetvezés:

Ajínlĺtkéĺ a ĺendclkezés re áll<i tcrvcket, engedćlyeket Ąíĺlĺttétell fclhívásálroz csĺtolia inclikatív
teÍvként. A nyeĺtcs aiánlattev ként sze d f l fcladata a komplett kiviteli terv kćszítése' A kiviteli
terveket mriszaki egys genk nt kell készítcni, tehát a szivattyritclep, a tłiltćskeresztezćsj
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m szaki taĺtalmat képvisel' A kiviteli teÍvet a NÍérnłjkkel j vá kell hrg1ĺtni, | víhagyásig

munkavégzés nem fol1'tatlrat '

A munká} megkezdése el tt elvégzend feladat a kłiĺiilmények tészletes feltárása, a létesítmény

tula|doni hatatĺiĺak megadásával. Meglratáĺozand k továbbá a keresztez , vagy érintett

létesítméĺryek (elektĺomos légvezeték, elektĺomos ŕtjldkábel, gäzvezeték, vízvezeték, fĺildutak,

kłjzutak, átereszek stb.) helyei.

Építési feladatok:

Hej ktirti suivatty t lep

o 3 db rij szivattyti' szivatq' épiiĺeten beliili gépészeti munkák;
o A szivatľyritelę el tti ĺisszekcit csatoÍna rii tlizihorganyzott fixgerebek, koĺlátok készítése;

o Szivatľyriház, felriiĺtása'

NyeÍtes aiálllattev feladatát képezik továbbá kiilĺjn<isen:

_ kiviteli szintrí tervek elkészitése ĺ191/2009. (Ix. 15) Korm. ĺendeletnek megfelcl tartaloĺnĺnal
a baleseti és egészségvédelmi teĺwel, min ségi elĺ5íĺásokkal,
_ n sŻeÍz dés teljesítése érdekében sziikséges engedé\i hozzĄanlís megszeĺzése' hĺt sĺígi,

kezel i egyeztetések, hĺt sígi eliĺíĺások telies k rti lebonyolítása ftivéve az iżemeltetési
engedélyeztetés),
_ érintett létesítmények átépitése/áthelyezése, kivitelezési teĺvek elkészítése, iizemeltet kkel,
hál zati engedélyessel t ĺtén efryeŻtetése' hozzí]áĺulások meppzeĺzése, engedélyeŻtetése,

_ építés el készít mrĺrkfü, ntivényzetiĺtás, tereptendezés, szállítási ritvonalak kialakítása,
folyamatos katbmtattása, fłjldmrľrkák, burkolatok építése, boĺrtási ĺnulrkák' mritátgyépítćs és

felrijítás, technol gini gépészet, egyéb gépészeti beĺendezések kivitelezése, kiils , bels
energiaellítís és mlikłjdtetés kivitelezése,

- 
mcgval sulási tetvek készítése,

_ 1g1yg2ffi Ínffyę2g1{5'

- 
| 52ffmgn1ę5i1{5,

_ ĺégészcti el<jzetes hatásvizsgílat, el zetes kĺirnyezervédelĺni vizsgílat és k ĺnyezetvédelmi
eĺrgedélybeszeľzése,
_ gész'eti sza}fcliigyelet biztosítása az illetékcs szetvek bevonásával,

- 
iizemeltet i szakfelĘyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával,

- 
ij2grng|1ę1!5i, kezelćsi és karbantaĺtási kézik nyvek elkészítése, eg)'cŻtewe az ćrintctt

iizcrncltet kkel, hat sígokkal, szervekkel,

-vízjog 
iizcrneltetési engedćlyezćsi eljáĺáslroz sziikséges dtrkuĺnentuĺnok elkészit se bcleérwe az

esetleges hiánypĺitlás soĺáĺr sziił<sćgcs dokumerrruĺnok elkészítés t is, ĺzzz1,hogy lz tizerneltetési

engedélymegszeĺzésc ĺz engedélyes felndĺtĺ,
_ {1in1g11 Ełjldrészlctck rulaidonosai/vagyonkczel i hozzájíĺulźĺsíĺak beszerzéséhez sziikséges
v ál tozźĺsi v ázd1z ok elk s zí tés e,

N)'".tes ajánlattev ktiteles a verseny rijĺarl1'itás ajárllattćteli fclhívásáĺak tfugyít képez építési
beĺulráz st ÍLil' niínlĺttćtcli felhívísbrn, ĺ tovíbbi lttjzbcszeĺzćsi dokumentumokbĺn
meghatírozottak és annak ftszét képez szeĺz rféstetvezet ĺendelkezései szerint, illetve a

megrendel i kĺivetelményekben és a mriszaki dokuĺnentáci ban meg'lratáĺozott melrnyiségi és

minĺ5ségimeghatáĺozás szedntavoĺratkoz iogszabí|yok,kiilłjniisen a'191/2009. (IX. 15.) I(oĺm'
ĺeĺrdelet, szabványok, mrĺrkavédelmi és nizvédelrni, illewe cgyéb el ítások és mirr ségi

kłivetelmćnyek bctaÍtísĺ mellett, tovíbbí ĺ nyertesként kilriĺdetett ajínlĺt feltételci szerint
megval sítani.
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Á' keĺctmegíllapodísban meglratĺĺrozott feltételekct ĺ veÍseny rijranyitísa soĺán léni,egeseĺ nem
lehet m dosítani'
Az aiánlattev az e|iáĺás második tészében csak a ketetmegállapodásban foglaltakkal
azonos vžrgy aĺrnáÄ az Äjánlatkéĺ számára kedvez bb aiánlatot tehet!

Á fentiek részletesen a tclvábbi k<izbeszeĺzési dokumentumokban, a 3' k tetben keriiltek kife|tésre.

5. Á szepćídés meghatáĺozása, amelynek megkiitése érdekében a kiizbeszerzési e!árást
lefolytatiáIc

dáÍi táRyú

i',J11'"1i

Vállďkozási szetz dés keretében a,,Belvízcsatorrlák ŕeilesztése és ĺekonstĺukci ja II." KEHoP_
1.3'0-15-2017_00017 azoĺosit számri projekt soĺán tervezési és kivitelezési
FIDIC Sátga Kcinyv szerint - Hejćikíirti szívattyritelep

6. A szerz dés id taĺtama, vagy a teliesítés határideie:
A szerz dés hatályba lépését,5l számított 20 hĺinap'
Ajánlatkéĺ el zetes, írásbeli hozzíifuulásíval a nyeÍtes ajáĺlattev ként szetz d fél el teljesítéste
iogosult.

A ielen veĺsenyrijĺaĺyitás eĺedményekćnt megkĺitésre kertii , mindkét fél íltal aláíĺt víllalkozĺísi
szerz dés ĺz Ąáĺlattéte\i felhívás 21.1 9' pontiában foglaltak szednt lép hatáIyba.

7. A teliesítés helye:
A teljesítés helye: FTej ktkt 081/1 és 081/2hĺsz', illetve Ajánlatkét székhelye (1012 Budapest,
lvĺíĺván1' tÚca 1 /d.)'

8' Az ellenszolgáltatás teliesítésének feltételei vagy a vonatkoz jogszabályot<ra val
hivatkozásl

A szeĺz dés finanszíĺozísa a KEFIoP-1.3.0-15-2017-OoO17 azonosítĺjszárnriproicktbłll torténik'

'Ą táĺnogatás mértćke a Pĺoickt elszárnolbatĺi ĺisszk<iltségének 1OO o/o-a.

l\ tárnogatás intenzlt^s^i 100,000000 %

Az ajän|attétel, a szerzĺjd s és a kifizetések p nzneĺne mag1'aľ fotiĺtt (IIUI).

Nycrtcs aiánlattevĺjként szetz díj ĺél legfeljcbb a szerz dés - taĺtalékkeĺet nélkiili - elszámolhat
osszcgc 50 oÁ-źnak megĺelelĺj mćrtékri szállit i elillcg kifizetćsćt kćrhcti a 272/2014. C/.I. 5)
I(oĺmányrcndclet 119. $ (1) bekezd s alapián.

,Ą biztosít kot a' nyeftes ajínlĺttev ként szetz d ťél ĺ272/2O'l4. (XI.5) Koĺĺn. rendelet 118/,Ą'$
(2a) bekezdése szcrint - saiát választása alapiáĺl - k teles tcljcsítcni és az elłllcg kifizetését kłjvet en
a hatályos jogszabályoknak megfclcl en el legszáĺnlát kell kibocsátania'

r\ szállítĺii el leg teljes iisszegévcl valamcnnyi beny itásĺa keĺiid ĺészszálnlźlbxl, ĺ ĺelvett clĺileg
arányäval egyezĺ1 méttékben kell elszámohli.

N1'crtes ĺjáĺrlattev kćĺlt szerz d félĺlek lcgalább ĺćszszáĺrrla bcnyrijtásáĺa varr lehet sége, ahol az
egyes ĺćszszĺímlák éĺtćke minim lisírÍl el kell, hog' éĺic ĺ teljcs szerz ĺléses aĺ 70 o/o-ít. Az els
tészsz'ímlĺ benyrijtísára legkés bb az áfa nćtkiili szeĺz d ses érték (szeĺz déscs ír) 25 o/o-ít el&
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megval sult teljesítés esetén kell, lrogy sor kertili n. Szímlát benyriitĺĺri ĺészletes számítísokkĺl
a|ítámasztottĺn, az el rehaladís mértékével aĺínyosan (ĺ ftz <ĺ el rehaladás szízilékíĺak
megfelel mértékben), a Méĺnok által ellen rzłitt, valamint az Ajánlatkéĺ aläiĺásáľval elfogadott
teljesítés igazolás apiín iogosult a nyeŕtes ajánlattev ként szetz d fél; a számla szállit i
frnaĺszfu ozáts keĺetében keriil kifi zetésre.

Az alvállalkoz k kifizetésére vonatkoz as a272/?014. G(I'5) Kormányĺendelerbeĺ és a322/2015.
(X.30) Koĺmányĺendeletben foglalt ĺészletszabá'lyok szerint kell eljárni.

K z s aiánlattev k esetén ĺz aiánlatev k kiitjn-kiiLl n nyriitjík be szitm1ílkĺt megbonlva az

alvállalkozĺji és a saját te'liesítés éĺtékét.

A nyeĺtes aián'lattevĺSként szeĺz d fél számlái a szeĺzĺidésszeĺ és a jogszabályoknak megfelelĺ5

számlák és mellékletei kifizetésre ktjte'leŻett szeŕveŻet általi kézhezvételét kĺivet en átutalással

keĺiilnek kiegyenlítésĺe, szállít i kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkoz jogszabál1'i

rendelkezésekĺe: Kbt' 135. $ (1)-( ) bekezdései, ĺ322/20'l,5. $' 30.) Koĺrn. ľendelet 30-32l^'s-Ĺi'
a272/2014' (XI.5.) Koĺĺnányrendelet el ításđ és Ptk. :130'$ (1) és (2) bekezdés.

322/2015' (X' 30.) Koĺm. ĺetrdelet 31' $ alapján az elletrszolgáltatás kiEzetéséľe csĺk az adott
munkíra, munkĺĺ szĺe vonatkoz teliesítésigazolís kiállítását kovet en ketii|het soĺ'
A szímla szerinti nett ellenszolgíltatás a szeĺz dćs ĺnegval sult értékét nem haladhatja meg'

A Kbt. 138. $ (1) bekezdésében foglaltak z|apjátn, az a:Vítl.|l|koz i teljesítés łjsszesített atánya nem
haladlratia meg a szeĺz dés értékének 65'Á-át.

Késedelmes fizetés esetéĺr Ajánlatkéĺĺ5 a Ptk-ban ĺneglratáĺoŻott ( :155' $) méĺték 
' 

és a késedelern

id, txtanához' igazod késedelmi kamatot 6zet. t\z rmi s elszámolások eliáĺásrendjéb l ad d
késedelem ĺz Aiínlĺtkéĺ nek nem r hĺtri fel.

Aiínlatkér kizít l'ĺg az építési beĺuházís teljesítéséhez' ĺ ĺendeltetésszeni és biztons gos
haszĺá|ĺthoz sziikséges muĺlkfü ellenéttékének elszámolása éĺdekében a nett eÉryłjsszegil Ąánlati
ír 70 oÁ-áĺĺk ĺnegfelelŕí, de legfcljcbb nett 13.500.000,- Ft taĺtalékkeretet biŻ tosít.

.Ą tartalékketet a ielen dokumcntáciĺj, illewe z 322/2015. s. 30.) Kotmányĺendelet 20' $-a szerillt
használhat fel.

r\ kifizet sĺe és a dokumentáci s k tclczettségĺe vonatkoz iogszabályok:
- 2'12/2011. $I. 5) Koĺm' tenĺlelet a 2014-2020 programozási idĺíszakban az egyes euĺĺipai

rľri s alapokbĺil szilt tnazć; támogatások felhasználásának rendj ér l;
2011. évi CXCV. torv ny łz íll'amhíztaĺtíst l;
368/2011. (xII. 31) Koľm' ĺcnĺlelet u állmháztaĺtásĺťl| szĺil ttirvény vćgrchajtásáĺŕil;

2007' évi CxxVII. t rvéĺ1'ĺz ĺiltĺrl ĺos foĺgĺlmi ad ĺ l;
2013. évi V t ťvćny a Polgári Ttitvényk nyvrĺ5l;

2016. éi IX. t ĺvény a belrajtási koltségítĺlányĺĺil

9. A szerz dést biztosít<í mellékkłitelezettségek:
Késedelmi kiitbéĺ:
A szerzĺjd s szcrinti fcladatok - olyan okb l, amcly ĺt a nycÍtes ajínlĺttev ként szeĺz ĺ] tetcl s -

késedelmes teljesítése esctén (így kiiLlon scn' ha a rnriszaki átadás-ítvételi cliárĺís n'legkezdćsćnck
id pontia a szcrz d sbcn rneghatáŕozott id tĺrtamon tríi id pontra esik, vagy az átĺdás-áwćteli
cljátás sotán az A1ánlatké olyan hibákat észlcl, melyck Ítem tesŻik lehet vé a Létesítmćny

^rućtclét) 
'L 

ĺyertcs ajánlattev k nt szeĺz d fél min a szctz dés
szeĺinti, 'ĺ\[,A és tartal kkeľet nélkiĺł számított ellen %-ánĺk, <lc

lcgfclicbb łjsszcsen a Szeĺz déscs Áĺ 10 %-ának meg cgÍizetćséĺe
koteles. A ktjtbćr maximáIis rnéĺtćkének eléĺésc' illervc rncghaladása esetén Aiánlatkćt jogosult a
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szeÍz dést l elíllni vagy ĺzt ĺzonnĺh hatállyal felmondani ! nyeÍtes aiánlĺttev vel szembeni
káĺtérítési k telezettség n lkiiLl.

Meghilisulási kłitbéĺ:

A meghi sulási ktitbéĺ mértéke a szerz dés szerinti, ÁF,,\ és taĺtalékkeľet nélkiil száĺnított
ellenszolgáltatás (Szeĺzĺídéses źn) 25 o/o-źnak megfelcl mértékrí tisszeg'

Teljesítési biztosíték:

r\ biztosíték határid ĺc tłjrtéĺr ĺeĺldelkezésrc bocsátásar l az ĺliźnirĺttev lrek az ajfullatbaĺr
nyilatkoznia kell.

El leg-visszafi zetési biztosíték:
ént szeĺz d szcrzĺjdés elszámolhat <isszcge 50 7o-ának
lít i elĺilcgki ĺ272/2014' (XI.5.) Kotmárryĺendclet 119. $A 272/2074' ĺendelct 118/A. $ (2ĺ) bekez<lése ĺrlĺpjín n
szen d Íćl t

iizetéĺe jutćl

.134.$o
s r) pofltban
er 83. $ (1)

b) nem nyrijt biztosít kot, ĺmely esetben ĺ272/201'4. sI. 5.) Koĺm' ĺen<lelet 1. mclléklet 134.4.
ponti! alkĺltnazĺnd(i.
A 2'12/2014. (XI. 5.) Koĺm. ĺendclet 1' lncl]éklct 134.4. pontjl:
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Ámennyiben nyertes ĺjínlattev ként szeĺz d fél a biztoďték szolgĺíltatás t vítĺsztią ilgy ĺz
el legigenyléssel (el legbekéĺ dokumentum megkiildéséve) egy id beo kell nyeĺtes aj nlattev nek
azt ĺendelkezéste bocsátaĺria' Az el leg-visszafĺzetési biztosĺtéknak addig kell ĺendelkezésĺe állnia

ftatályban lennie) ,amigĺzon számla kiEzetésĺe keĺiil, amelyben az el leget 100 %-ban elszámolták'

A biztosíték határid re tcirtén tendelkezésre bocsításít l ĺz ĺjáĺlattev nek az ajínlatban
nyilatkoznia kell.

I ląulct
Nyertes aiáĺrlattev kéot szeĺz d fél a voĺratkoz jogszabát|yi el írásoknak megfelel en a m szaki

átadís_áwételi eljíĺís lezĺíĺís t l számított 36 hĺínnpon ketesztiił, az acélszeĺkezetek
koĺĺ zi védelmével kĺpcsolatban 120 h napig j tríll ( tállási id szak) Ĺ szeÍŻ désben foglalt
kłitelezettségeinek szetz désszerri teljesítésééĺt.
Amennyiben valamely 

^ny^Bt^, 
tetmékre, szerkezette jogszabályi ĺenĺlelkezés 3 h napnál

hosszabb i tállási ktitelezettséget íĺ el , rigy azkoteJ.ez a nyeŕtes a|ánlattev ként sz'etz đ téke
nézve.

I tállási biztosítélc
Nyertes ajánlattev ként szetz d fél ktjteles a mliszaki átadás-áťvételi eliáĺás sikeres 7ezításakor a

i tállási id szak végéig lratályban, érvényben lév i tállási biztosĺtékot ĺl1nrjtaĺri Aiánlatkér ĺészére.
A biztosíték meg elel formábní tiirtén nyťrjtásr a végszímlĺ benytrit sínĺk' tovíbbí ĺ teljesítési
biztosíték felszabadítísának feltétele, Äiánlatkér el íria, lrogy a biztosítékot r Kbt. 134' $ (6)

bekezdés a) pontia szeĺirrti.formában lehetséges n1'uitaĺri. Ä j tállási biŻtosíték méĺtéke z j tát|lĄ:i

id szakra (36 h<inap) az AFA és taĺtalékkeĺet nélkĺili ellcnszo1g!|t*źs, ĺzaz a Szerz déses Ar
értékérrek 5 7o-a.

t0. Az aiánlattételi határid :

2018. február h nap20.15:00 ĺa

11' Az aiánlatok ben}ąíĺtásának címe:
Els Magyar Kłizbeszeĺzési Tanácsadĺí Zrt. (1061 BudaPest' AndÍássy t1|l. 2' emelet 10.)

Az aiullatot u ajínlattéte|i határid |ejźtttźĺig hétí t l-p ntekig 09:00-17:00 ,3n koz tt, az

tjínlĺttételi hĺrtáridĺj lejírtánnk nĺpján 9:00 ŕlrĺ és njínlattételi hĺttáĺiĺl lejáĺtánĺk id pontja k ziitt
lehet benyujtrni.

t2. Az ajánlattétel nyelve, ajánlatok beny jtásának címe:
Az' ljínl*tétel nye'lve mag1'aĺ, más nyelveĺr ben1'ujtott ajálrlaot Aiáĺrlatkéĺ ĺrem fogad el.

13. Ajánlatok felbontásának helye, ideie, ielenlétĺe jogosultalc
Helye: Els Nĺĺgyaĺ Kĺizbeszetzćsi Tanácsĺdĺi Ztt. (1'061 Buclapest, Andrássy tit 17. 2. eĺnclet 10.)

Ideie: A 10' pontban kerĺilt feltiintetésĺe.

A bontáson ielenlétre jogosultak: a Kbt. 8. $-ban ĺneglratírozott szcmćl1'ck.

14' Ájánlati kiitiittség id tartama:
Aiánlattev az aiánl*tételi hatáĺid lcjáĺtát kijvet 0 napig vĺn kĺiwe aján'latához' Aiänlatkér az
aiánlati kłjtottséggel kapcsolatosan ki.ilłjrr fclhívir a Íigyelmet a Kbt. 131' $ (5) bekezdésćĺe'
miszcrint a nyeŕtes aiínlattw és - rdott esetben - a második legkedvez bb ĺjánlatot tett

aiánlattev ajánlati kłjttjttsége a2 ĺi nlatok elbírílásár l sz l írásbeli iisszegezésnek ĺz Ąíĺ\ĺttev k
ĺészére tottént megkiildése napját l számított lratvan nappal meghosszabbodik'
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15. Híánypĺítlás lehet sége:

Ą nlatkéĺ ĺ Kbt. 71. $ alĺpjĺín biztosítia ĺ hi nyp tl s lehet ségét. Ai nlĺrtkéĺ a Kbt. 71. $ (6)
bekezdésében foglaltakĺa tekintettel ĺiigzíti, hogy nem kíván riiabb hiányp tlíst elĺendelni arra
vonatkoz an, ha a hiányp tlással az ajánlattev az ajfuiatbm koĺábban neĺn szetepl gazdaságs
szerepl t von be az eljfuítsba, és e gazdasági szeĺeplĺiĺe tekintettel lenne sziiLkséges az íljabb
hiányp tlás.

t6. Az aiäĺ ałok énékelési szempontja:
Ä Kbt. 105. $ (4) bekezdése és a tárgyi nyílt keĺetmegállapodás megkłjtésére iĺányul eliáĺásban
(az e|1äĺás els ĺészében) kiadott a'álilad dokrunentáci I. 14. pontia és a megktitcitt
keĺetmegállapodás II.5. poĺltla a|apiátĺ (ajáilatklír, aą e!Żźnźł násodik ĺúsyében a kentnegá!Ęodáł

t alkalna1ęł) foglaltak alap|án
a Kbt.7 . $ (2) bekezdés c)
szerint ttjĺténik, az alá. 'biak

A 
''legiobb 

fu-éĺték a lnyt megjelenít szempont'' kiválasztásának értékelési szempontia esetén
az Ąán|atok éľtékelési szempontok szerinti taĺtalmi elemeirrek éĺtékelése során adlrat poĺrtszám
ĺls és fels hat ĺĺ: 1-10.

1. NÍ/2'1. Pontnak ĺnegfelel szrkembeĺ tĺpasztilata (db)

2. l\['/2.2. pontnak megfelel szĺkember tapasztalata (db)

3. NÍ/2.3. pontnak rnegfelel sznkember tirpasztĺlĺtĺ (db)

Értékelési szempont!

4. E'gyłisszegi Ajánlati Ár (nett HUĘ
(tar talékkeĺetet n ern taĺta7maz,zĺ)

Á m dszer (m dszetek) isĺnertetése, anellyel az Aiánlatkér megadia a Fenti pontlratárok
k zajtti pontsŻámot:
16.1. az értékelés a Ktizbeszeĺzési l-Iĺt síg

sáta szolgál &tékelési szelnpontrcndszer
201 . decembeĺ 21) 1. melléklet A'l.ba)

poĺrtia sŻefinti fordított aĺáĺlyosítás m dszetével t ttéllik' A ŕerrti ln clszet alzp1ill
kiszĺímított pontszámok ĺt sulyszímmĺl keriilnek megszotzíĺsn, ĺz Aiĺínlĺtkét ĺ
szímitís sorín ltett tizedesiegyig keĺekít.

Á fordított aĺányosítás képlete.

p = (Áleg|obb / Ävizsgílt) x (Pmax -Pmin) * Pmin

P: a vizsg.ílt ĺjánlati elcm Ĺdott szernpontÍa vonatkoz pontszáma
Pmax: a pontskála' Íels hatíta',azaz 10

I)rnin: ĺ pontskáIĺ ĺ|s llĺtíĺĺ, ĺzĺz 7
Álegjobb: a legel ny sebb a|ánlat taĺtalmi eleme

e/'t8

Srllyszám

20

20

10

50



Ávizsgílt: ĺ vizsgrilt ajánlĺt taĺtallni clernc

Aiánlattev ktiteles aiánlatához csatolni a vállalkoz i javaslatához igazod źtazat|aĺ
k ltségvecését (Aiánlatkér a dokumentáci 4. kŕitetében találhat tźlb|ázatot a
keĺetmegállapodáshoz taĺtoz mintakiiltségvetés szeĺinti tételÍendnek megfelel en
alábontr"a étłi árazałlaĺr ktiltségvetés alałł) beátazva, cégszeĺiíen a|áírva, valarnint azt
elektĺonikus foĺmában is csatolni a benyti'jtásra kertil CD-n vagy DYfl-n vagy
pendrive_on excel formátumban' Ezen kívĺil 

'ŕA'z 
egyłisszegií a|ánlati ár bontása'' címíí

dokumentumokat is megfelel en ki kell ttjlteni és cégszerííen aláíĺva benyijtaĺli.
A dokumentáciĺíban rendelkezésre bocsátott árazatlan kiiltségvetés az indikatív terv
szeđnti m szaki megoldáshoz kapcsol ďk' A dokumentáciĺíban ĺendelkezésre
bocsátott indikatív tervben foglalt míĺszaki megoldás választása esetén a dokumentíciĺí
ĺészeként kiadott áĺazatlan kłiltségvetést kell telies egészében beárazva benyrĺjtani
(Äjánlatkér a dokumentáciĺí 4. ktitetében ła!'ź.Jhat táb|ázatot a keretmegállapodáshoz
taĺtoz mintaktiltségvetés szerinti tételrendnek megfelel en alábontva érłi áĺazatlan
kłiltségvetés alatt)!
Amenĺryiben ajánlattev a kiadott indikatív teÍvt l Íészben vagy egészben eltér
mĺíszaki megoldásĺa tesz aiánlatot, rigy ajánlattev nek a vállalkoz i javaslałálhoz, a
vá|aszaott mííszaki megoldáshoz igazo ćnĺ kell elkészítenie,beátazrria és benyrĺjtania
a keretmegáIlapodás ĺészét képez áĺazotl mintakiiltségvetés tételeib l isszeállított
ĺészletes kiiltségvetését.
Aiánlatkéĺ felhĘa az ajánlattev k Íigyelmét, hogy ajánlatrrkat a ielen
keretmegállapodásos eljáĺás els része során benyriitott aiánlatukban fogla|t árazott
kiiltségvetési kiírás (egységáÍ-t^bl^żat) szerint kell megtenniĺik, továbbá aiánlattev k a
máÍ létrejiitt keretmegállapodásban foglaltakkal azonos v^gy aż Ajánlatkér szárnára
kedvez bb egységáĺakał afitahn.^Ż ajánlatot tehetnek'
Ajánlatkéĺ felhĘa az aiánlatteviśket, hogy az aiánlatukhoz csatolt áÍazott
kiltségvetésében egyértelmiíen ieliiljék meg azon tételeket, amelyeket a megk tiitt
keretmegállapodás mellékletét képez egységál-łźlblázat nem taltalÍnazott.
Amennyiben olyan munkanem(ek)ĺe suiilšséges ajánlatot adni, mely(ek) a jelen
kłizbeszerzési eliáĺás els ĺészében az aiáĺlati dokumentáci mellékleteként kiadott
mintaktiltségvetésben nem szerepel(nek), gy az ajánlattev k á|aa| ezen tétel(ek)
tekintetében megajánlott egységár nem l het maga6abb a jelen verseny iľanyitás során
a ielen aiántattételi felhívás megkĺildésének napián érvényes építési noĺma (ľERC)
iĺányad díjtételénél.

16'2' Az 1-3' értékelési szempontokvonrtk()zísíbĺn az ćĺtékclés a Kĺizbcszeĺzési tĺĺĺiság
tmutat<ija ,,a nycrtes ajánlattevł! kiválasztísáta szolgál éĺtćkclési szcĺnpĺxrtrcndszcr

alkalrnazás rĺil'' (KL:, 2016. ćvi 147. szán;2016' dccembcr 21.) 1' melléklct A.1.bb)
p()trtia sŻcÍi1rti c5ycĺrcs arátryĺ;sítás mĺidszer alkalmazásíval ttitt llik az alíbbiak szcriĺlt:

r\jánlatkćrłí az 1-3. ćĺtékcl si szcmponmkkal sszcfuggćsbcn az alábbiakat vizsgálja:

1. rtćkclćsi szcmDont:

Az ,,NÍ/2.1. pontnak mcgÍelcl szakcmbcĺ tapasztalata (db)'' ćĺtćkclési szc'npont csctćĺr a
kcĺcĺrlcgállĺpodásos cliáľás cls r szćnck (a kcrctmcgállapod s mcgkłitćs ĺc irányulŕl
cliáĺásĺlrk) qíĺllti fclhivísa III.1.3. NÍ/2.1. pontja szcĺinti alkahnassági
miĺriĺnuĺnkŕivctelrnćnynck mcgfclcl szakcĺnbct csctćbcn a lcgalább nctĺi 500 Ir,ĺťt kivitclczćsi
koltségct e|ć'ĺ viz'gar.dálkoĺlási létcsíĺnényck ćpitésébcn, vagy rckonstrttkci jában szcĺzttt
pĺojckľvczctŕíi szaknrai tapasztalat darabszámát vizsgái1a.,\jánlĺtkćĺií.
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2 db ielen pont szerinti beĺuházás építésében,
i szakmđ tapaszt rtt^lbk, írgy ĺ|ínlattev ezen

ontot kap.
Áiánlatkétĺ5 pĺojektvezet tapasztalat alatt a pro|ekt(eĘ teljes kłirrí megvalĺisulásának az
osszefogísát étti a pĺoiektcélok megval sulása éĺdekében.

2' éĺtékelési szemporrt:

Az ,,M/2.2' ponbak megEelel szakember tłpĺ.szt^l*t^ (db)'' éĺtékelési sŻempont esetén a
keretmegíllapodásos eliárás els részének (a kerehneg"állapodás megktitéiéte itányul
eljáĺásrlak) aiáĺlati fellrívása III.1.3. NI/2'2' pontja szeĺirrti alkďmaśsági
minimumkłjvetelménynek megfelel szĺkember esetében ĺ legĺlĺibb nettĺ1 500 Mft kivitelezéii
ktiltséget eléĺ űzgĺzdJkodási létesítmények teĺvezésében sŻetzett felel s tervez i szakmĺi
tap^szta]^t danbszátmát vizsgálja Áiánlatkéĺtí'
Ámenn)'iben a megiel lt szakember legalább 4 db ielen pont szerinti beĺuházás teĺvezésében
sŻeÍŻett felel s teveŻ i szakmai tap^sŻt^\^tta;l bíf, ugy aiánlattev eŻeĺr értékelési sŻempoĺlt
tekintetében mĺrximális pontot kap.

3. éĺtékelési szempont:

megfelel szakember tapaszt2'lilt?-
eliátás els részének (a keĺetm

fellrívása III'1'3. NI/2.3.
nek megfelel szĺkember belteĺiil

vonatkoz szakrnai tapasztalat darabszárnát vizsgália Ájánlatkér .

Amennyiben a megjeltilt szakeĺnbeĺ legalább 4 db beltetiileti vízkáĺelháĺítási teĺv készítésére
vooĺtkoŻ szĺkmni tapĺsztalĺttĺl bĘ g ĺrjínhttev ezen éĺtékelési szempont tekintetében
maxiĺnális pontot kap'

Éttékelési szempontonkén ĺiínlĺt,
valamint a jelen porrtban m aiínlati
taĺtalmi elemnek, tehát az az ĺ:zok az
ajálrlatok kapjilk a maximál.is az.ásíval
krp pontot:

P = (Avizsgált /Alegiobb) x (Pmax -Pmin) + Pmin

P: a vizsgílt ĺiínlati elem adott sŻempotltÍĹ vonatkoz pontszámĺ
Pmax: a pontskála Fels hltfua', azaz 10

Pĺnin: ĺ pontskí|ĺ als hltíĺĺ, azĺz 7
Alegjobb: a legel nyĺisebb ajánlati elcm
Ávizsgílt: n vizsgílt ĺj nlĺti elcm

Amennyiben ĺz 1-3. értékclćsi szempontok esetében ĺ jelen pont szerinti rnĺximílis szint feletti
ĺnegri nlások érkeznek, Aiáĺlatkćĺ a pontszámítás soĺán ĺ\legjobb éĺtékként a jelen pont
szcrinti maximális rnegaiánlást tetinti.
A- alapján kiszámított pontszámok valamennyi éĺtékelési sŻempont
tek a srilyszámĺnal keľiilnek megszorzísĺa, ĺz }ĺjíĺlĺtké x sŻímítís sofín
ket ekít.
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Aj nlattev k az 1-3. éĺtékelési szempontok b ĺmelyike esetében tehetnek 0 darab megajánlíst
ią mely esetben aiínlattev k az ĺdott éĺtékelési szeÍnpontÍa az ĺdh* minimĺílis 1 pontot
kapiźt<' Ezzel łisszefiĘgésben Ajánlatkét felhivia az aiánlattev k figyelmét' hogy kizáĺ lag
a keĺetmegállapodásban foglaltald<al azonos vagy az A|ánlatkét ĺŻärnáÍa kedvez bb
aiánlatot tehetnekl

Ajánlattev nek aiáĺ|ata ĺészeként nyilatkozatbaĺl kell megneveŻnie 
^Żo17' ^

keĺetmegfllapodásos eljírís els ĺészének (ĺ keĺetmegállĺpodás megkĺitéséĺe iĺányul eliárás)
ĺiánlati felhívása III'1.3) M/2'1.-Ml2.3. pontjaiban meghatítozott feltételeklek megfelel
szakembereket, akiket az eĺtékelésbe be kiván vonni.
Ajánlnttev akeĺetmegríllĺpodĺísos eliáĺís els ĺész ĺiínlĺti felhívísának III.1.3) M/2.1.-M/2.3.
pontiainĺk mindegyike tekintetében pontonk&rt kizfu lag1szakembeÍt nevezhetettme9(ĹznŻ
łjsszesen 3 szakeĺnbert)' mint az értékelésbe bevonni kívánt szakembeÍt. Egy poÍlt
tekintetében t<ibb szakembeĺ megnevezése esetén az adott pont tekintetében 1. hĄen (az

adott porrt tekintetében legalacsonyabb soÍsŻámmal) Ínegnevezett sŻakembeŕt vette
figyelembe Ai nlatkér '
Ajánlattev fenti ĺyilatkozatában megnevezett szakembetek szakmai tJnéletĺa|zával k<iteles

alätílrnasztaĺi az 1.-3. éĺtékelési szempont tekintetébelr tett vá'llalásait az értékelés tekintetében
megnevezett sŻakeĺnbeÍek éĺtékelés szempontjáb l ĺeleváns szakmai tapasztalatának
feltiintetésével (az adott pĺo|ekt/beĺuhŁáq vdaÍnint az ellított fimkci feltiintetése sŻiiĺ<séges,

legalább év/h ĺap bontásban)' Áz Ąáĺlarbaĺ csatolt łi'néletralzbanklzáĺć agłz 1-3. éĺtékelési
szempontok tekintetében tett vállalást alátámasŻt adatok keti.iĺjenek felttintetésĺe.

Ajánlĺtkéĺ felhívjĺ aiánlrttev k Egyelmét, hogy ielen versenyrijĺĺnyitás soĺán, amennyiben
ajáĺrlattev az t'-3. értékelési sż mPontokÍa u ľ3!!!li!gtr' a keĺetmegállapodás
megkiitéséte inĺĺryulĺí eljáĺásban már bemutatott szakembett vagy ađott esetbeÍr
szakembereket lđvánia igénybe venni, ĺ;l<kot az ĺiánlattev i nyilatkozaton pokumentáci
13. s7' netlékleĄ és az érintett szakeĺnbet(et) által |elen vetsenyriiĺaĺyitás tekiĺrtetébeĺl tett
ĺendelkezéste ĺíllási nyilĺtkozĺton (Dokumentácić> 15. si nellékhĄ feltĺ elegend és megfelel
ĺz el kt k vetelményeknek val megfelelés igĺzolásan, ha aiínlattev nyilatkozatot nyuit be
aĺr l, hogy a szakembeĺ(ek) ĺeleváns, a 1.-3. éĺtékelési szempont tekintetében figyelembe
veend szakmai tzpĺsztilatäĺak igazolilsfuz a ketetmegál|apodásos eljáĺís els ĺészében tett

aiánlatban - pontosan megieltilve az éĺntett oldalakat - beny jtott szakmai iiĺléIettajzofta)t
kívánia bemutatni, és kćd Äiánlatkét t, hogy azokrt vegye fig1'elembe az értékelés soĺán
(Dokurnentáci 1 4. si, łulllíkleĄ.

A nyilatkozatbarr meg kell jel Lri, lrogy ajáĺrlattev pontosan mikor n1nijtotta be az Ajánlatkét
ĺészéte ĺr keĺetmegríllĺpodísos eljríĺís els részében ĺzt ĺ dokunentuÍnot (szĺkmil néletĺĺjz),
amelyben szeĺepl , mint jelen versen1'ujĺanyitís soĺín is ĺeleváns és figyelembe veend
adatokĺa, téĺryekĺe a szakembet(ek) el írtak szerinti szakmai tapłsztzlatänak igazol'ása
éĺdekében hivĺtkozni kíván.

Áiánlatkéĺ felhív|a a figyelĺnet, hogy a fenti igazolísi m d csa]ĺ abbĺn ĺz esetben

alkalmazhat , hĺ lgyanazon szakembert kívánia beĺnutatni aiánlattev az 1.-3. éttékelési
tészszempontok, \r^gy eŻen részszeĺnpontok valarnelyike tekintetében, akit/akiket a

keĺetmegállapodás megkĺitésére irárryulĺi eljáľásban is bemutatott ugyĺurazoĺr értékelési
ĺészszempontĺą és ha a koĺábbaĺl csatolt dokumentrrmok tarta]ma helytáll ' aŻ^z neĺr.
kcjvetkezett be olyĺn változás, me\'ĺe tekintettel adott esetben rii szal<mai łinéletĺĺjz benyrijtása
lenne indokolt.

Ajánlatkér felhĘa ajánlattev k figyelmét a keretĺnegállapodásos eljárás els részében az
ajánlati dokumeĺtáct |.14'6 pontiában el írtakĺa, mely szeĺint a keÍetmegállapodásos
eljárás els ĺészében a nyeÍtes ajánlattev ajánlatálban az értékelés soĺán bemutatott
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szakembe.eknek aŻ adott flyertes aiánlattev vel megkritend egyedi szefzćídés
teliesítésében ĺészt kell vennie.
Az ilyerr szakemberek személyélrek a m dosítására a Kbt. 138. $ (4) bekezd s szetiĺrti szabályok
az kźtnyĺd ak, tehát aiáÍtlattev kizát lag a Kbt. 138. $ (4) bekezdésében foglaltak
szerint jogosult másik szakembert bemutatni az 1.-3. értékelési ĺészszempontokÍa
azzal,
ĺészén
M/2.3
ĺninim
eljárás
III.1'3) pont M/2. Ąontjábatr el írt igazolásokat az ajäĺlattev nek ajánlatában csatolnia
szĺikséges.

16.3. A 1 .1 és 1 '2 pontbaĺr bemutatottak alapiáĺ a legttibb pontot elér aiálllattev min si'il
a legjobb fu-&ték a ĺnyt meg|elellít aiátllatot tev ajáĺllattev ĺrek'

Aiánlatkét felhívia aiánlattev k figyelmét aĺta, hogy ielen versenyriiĺanyitásos
eliáĺásban kizfu lag a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy anrlí! az
Aiánlatkéĺ szĺĺmára kedvez bb ajánlatot tehemek!

!7. Az aiánlatłal szemben támasztott formai kłivetelmények:
Äz zjíĺlĺtot ajánlattev knek nem elektroni}us riton kell _ a ielen felltívásban és a kozbeszetzési
dokumerrtunokban meghatátozott tartalmi, és a formai kĺivetelmérryekrrek ĺnegfelel err _

elkészítcnie és ben1uitania:

- ĺzĄźn\atpapíralapripéldányátzsln uzl,lapozhat antjsszekell 6ízĺli,acsom tmĺtricívil
az lapiához tłigzíteni, a'mĺ;tdcá:t le kell bélyegczni,vagy az ajánlattev
ĺés alá kcll ími, wy h"gy ĺbélyegz , illct leg ĺz ĺlakís legĺlíbb eg1
rés

' lz liullat oldalszámozása eggyel kezdĺ5diĺiĺr és oldalaĺrkélrt nłivekedjen. Elegend<i a
sŻtivcget' vagy sŻámokłt, vagy k pe(ke)t taľtalmaz oldalakot számozni, az iiĺes oldalakat nem
kell, dc lchet. A círnlapot és hát'lĺpot (ha vrnnak) nem kell, de lehet szírnozni.
- zz ajáLnlĺtnak u elcién taĺtalomicgyzéket kell tartalĺnaznia, amely alapiilĺ az ajánl*ban
szerepl dokunretrtumok oldalszám alapjáĺr megtalállrat ak;
- 

^Ż 
aiínl'atot zítt csomagolásbarl, egy eredeti papír, s 1 db elektĺonil<us

(CD/D\D/pcnddve) pćldánybaĺr kell beadni. Amennyiben a' papít dapu és az elekttonikus
példíly kcizłitt eltétés vatr, Ajáĺllatkéĺĺ3 a pĺpiĺ alap,á pćldátyt tekinti iĺányadĺinak.
Aiánlattev nck nyilatkoz.nia kell arĺĺil, hogy az elektronikus formában benyriitott ajánlat
(elszŕl nćlkiil olvĺshĺt , de ncm m dosíthrt pl.: 'pdf file) pél<lányĺ r papít ĺlapri (eredeti)
példánnyal megegyezik;
- az ĺjfullatbĺn lév , miĺldcĺl dokumelrtumot (r1'ilatkozatot) a végén a|á. kell íĺnia * a<fott
gazdílkod<i szeĺvezetnél eĺĺe jogĺlsult(ak)nak vagy olyan személynck, vagy szemćlyeknek
akift) erre a iogosult szeĺnély(ek)t l írásos felhatalĺnazíst kaptak;
- az liilllat milrdcrr olyaĺr oldalát, amelyerr - ar' aifuiĺt bcadása el tt - mĺjĺlosítást haitottak
végĺc, ĺz ĺrdott dokumenľurnot ĺlííĺ szeĺnély(ek)nck ĺ m dosít snál is kézjegg'el kell ellátđ;
_ ĺ zítt csomag()n ,'Ajánlat - ,,Vállalkoąáĺi ĺ19ądés keretébetl a ,,Beluĺ7csatornĺźkJe1teąlése éĺ

rekotslraktitia II." KEHOP-|'''0-15-2017-00017 a(oĺositĺiĺ4in pľojekt sorĺźn terae?ési él
ki teleąéĺi nulktík FIDIC Sdrga Kiitglu ĺąeiłt - He] kii,ri ĺiiłnĺ!,lłteĘ

megl
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18. Résza|ánlat és tŕibbváltozat ajánlat tételének lehet sége
Äián'latkér nern teszi lehetĺ5vé a részekĺe t ŕtén aiánlattételt.

Aiínlĺtkér ĺr ĺészaiáĺlĺttétel lehet séget ĺ beszeĺzés tíĺgyínĺrk és |ellegének megfelel en

megwizsgíltĺ, és akként hatátozott, hogy a beszeĺzési igény, a beszerzés tárgyínak lcllege (tervezés

és kivitelezés) és a szeĺz déshez kapcsol d további k riiĺmérryek' igy a veľsenysemlegesség
k<jvctelménye, valamint z'benllázás métete, jellege és a támogatásbĺil megval sulĺ5 volta miatt a

kciltséghatékonyság szempoĺrtja, továbbá ĺ tewez s a kivitelez k złitti esetleges jogviták

elkeĺiilése nem teszik lehet vé a k zbeszerzés egy ĺészéte t ttén aiínlĺttételt. Továbbí a
kivitelezés és teĺvezés egyes ĺészfolyĺmatai szotosaĺ egymáshoz kapcsol dnak, e1ryrn sĺa épiilnek,
és nem taĺtalĺnaznak olyan ĺészfeladatot, mely a tłibbit l elválaszthat<jan, onállĺj egységként
kezellretĺ5; továbbá a beruházás munkaszeĺvezése egy ajánlattev esetében hatćkonyabban
megoldhat .

Ajánlatkér nem enged tłjbbváltozatri (alternatív) aiánlattételt.

19. Aiánlati biztosítékra vonatkoz informáciĺí:
Ajánlatkér a jelen eljárásbarr val részvételt ĺrem kłiti aifullati biztosíték adásál'roz.

20. A dokumenuĺci tendelkezésĺe bocsátásának m dia, annak beszeĺzési helye és
pénziigyi feltételei:
Ajánlatkéĺ az aiáĺlarkéĺési dokumentáci t (melynek ĺészei: 1. kotet - Általános tájékoztatás

ajáĺrlattev knek, 2' k tet - Szeĺz déstetvezet, 3. kajtet - IvÍegĺendel kłjvetelményei, 4. kijtet -
F,gy sszegri l1ínlĺťt áĺ bontísa, 5. kijtet - Tervek) ĺ ielen ĺtiínlĺttételi felhívíssĺl egyůt, ĺz
ajánlattev knek elektĺonikus riton, ktizvetlen Ll' koĺlídanul és teliesktiĺríen, egyidejrileg,

térítésmentescĺr bocsátja ĺendelkezésľe'
Ájánlatkét továbbá a kozbeszerzési dokumentumokat koĺlátlanul, telies kiirrien, kij'zvetlcntiĺ és

térítésnretrteseĺl ^Ż alábbi elekttolrikus elérlret ségeĺr is hozzíféthct vé teszi:

hnď /kozzetetel.mkbt.eu/

21. Egyéb infotmáci k' kłivetelmények:
21.1' A Kbt. 6 . $ (5) bckezdćse alĺpjaĺ az ajánlatĺa'k felolvas lapot kcll tartalĺnaznia, amcly
fclriiĺlteti a Kbt. 8. $ (4) bekczdése szeĺinti iisszes adatot.

21,2. Az ajáĺllatrlak taľtalmanlia tcll ajánlattcv<5ĺrek a Kbt' . $ (2) bekezdésćbcĺ foglaltaknak
megfelel eredeti aláírt kifejezett nyilatkozatát a felhívás fcltćteleire, a szeĺz dés rnegk tćséĺe és

tcljcsítésérc, valamint ĺ kéĺt ellenszolgíltatísrĺ vonatkoz an. Äz ajánlatban benyríjtott
dokumeirtulnokat a Kbt. 47. s (2) bekezd sc alapján egyszetri másolatban is bc lehet n1'ujtani. Az
ąiĄĺląt eletleti n lĺlánvánłk a Kht^ 66- N í2\ trekezđése szerinti nvitatkozat eĺeđeti aláírt

Áláá vár LAĺ| łąetąlaąłaią

21.3. Ajáĺllatkćrĺ5 a kiegészít tíjékoztatás esctében ésszeĺí id nek tekinti az ajáĺllattćteli hatáĺitl
lejártát megel z haĺma<lik muĺrkanapot (tái koztatás megkiiLldéséĺe), feltéve, hog;l a kérdések és

kéĺések az riánlattételi határid leiiĺtítmegel z ottidik munkrnapig megérkeznek ĺ\1íĺlĺtk& haz'
Ajánlattcv kĺrck a kiegészítł! tĄékozt*äs itánti kćĺéseikct a d14qgb4Íśy3@l4kbl.eu email címĺe
vlgya'+36 í610-4801 faxszámĺalłell kĺildeniiik, azzĺl,hogy kéréseikctmindenesetberrsziiĺ<sćges
szcrkeszthet Eoĺmátumbaĺr is megkiilĺlcni a megadott email címre.

21.4. l\iánlattev kiiteles csatoltli aiárrlatához a ie|en felhívásban és a
iĺl ł'l1łÁczitptt słąlłmł'i ąiĄnlqtĄt
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tne8nevezésekeo'

2l,7. A1ínhrkét tołgya|á,st nem tatt' azajáĺ|atokatĺbenyriitottírásosajánlatokalapján éĺtékeli'

(4) tilta.n
siił< szednt
tLÍ

k ĺz ĺjasl*íban nyilatkoznia kell ielen e|jíĺísĺĺ és az ennek eredmćnyeként
szetz désre figryelernrnel a Kbt' 6 . $ (6) bekezdés a) és b) pontjai

nyilatkozatokat nemleges tzttalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az

Zl.ĹLłiźĺn|atkétĺj a Kbt' 105' s (5) bekezĺlése ĺlap1íĺ az aiíĺrlatok elbírálásáĺa a Kbt. 9' $ (1)
bekezdését és ł73-:75. $-okat alkalmazza'

2L73.Ajáĺlĺtkéĺ fell vja továbbá aL ajánlattev k figyelm t, hogi a 322/201,5' $. 30') Koĺm.
rendclet 11' $-a alĺpiín 

'' 
nyeftes rjánlattev ktiteles legkés bb a szcĺz déskt'tés id pontiáÍr

legalább 15.000.000,- IlU}l/kárescmény és legalább 3o.o00.00o,- LIUF/ v limitli iervezĺii
felel sségbiztosítási szeĺzĺ1d st kĺitni vag1' meglćv felelĺissćgbiztosítását kiteĺjesztcni Ęy,hog az
kell fedezetct ĺunijtson, s kiteĺiedjeĺr a telies szcrz dés szeĺinti tervezési munkákĺa'
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Ájínlattev nek ajánlatá, aĺ nyilatkoznia kell, hogy nyeĺtessége
id pontiában a fcnti taĺtalmri felel sségbiztositással ĺendelkezni fog

2l.l4.Ajínlatkér a Kbt. 35. $ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehet vé a szeĺz dés
teliesítése érdekéberr gzdálkod szefvezet (projekttársaság)'létrehozását.

21.15.A|ánlattev nek a Kbt. 73' $ (5) bekezdése alapján ĺ\iánlatkét a dokumentáci ban ad
tźĄékozttást azoknak a szervezeteknek (latĺiságoknĄ a nevér l és címéĺ l (elérhet ség),
amelyekt l * aián|attev a megfelel krirĺlyezewédelmi, szociális és munkajogi reĺrdelkezésekĺe
vonĺtkoz tájékoztlt st kĺplrĺt.

2l'16.lĺz ajänlattevćíloek nyilatkozniuk kell, hogy a keretmegállapodásos eliárás els ĺésze
ĺíta sem kiivetkeztek be veliik, illewe az alvállalkozríikkal / kapacitást nyrĺjt
szeÍveŻetíikkel szemben a keĺetmegállapodás els ĺészében el íĺt kizárĺí okok'

2l,[I ' l\1ánllttevĺjnek az alábbi dokumentumokat kell az ljäliat|'ĺoz csatolni:
- ĺz ĺiźnlatot aláíĺ ft) aláíĺási címpéldĺínyátt vlgy ĺ|ĺĺás-ĺĺintźtját, kiilfłildi illet ségu aiánlattev
esetén az ennek megfeleltethet dokumefltumot (ĺmennyibcn il1'en dokumentum lz ĺd,ott
orszáp1ban neĺn ismert, telies bizonyít etejri maginokiratba vagy Ęyvéd/kłiziegyz el n tett
okiĺatba foglal t aláirás-minta);
- a cégkivonatbĺn nem szerepl kcitelezettségyállalŕlft) esetében a cégiegyzésre jogosult személytĺíl
szirnĺz , az ĺiínlĺt ĺläiĺísfuĺ voĺratkoz (a meghatalmaz és a meghatalmĺzott alájĺását is
tafialmaz ) írásbeli meghatalmazást'

2l'l8.Ajánlattev nek ajáĺtlatához csĺtolnia kell nyilatkozatát, hog1 vele szembcn nincsen
folyamatban vźlto'zásbcjegyzési eljárás, vagy folyamatban lév változásbe|egyzési eljátís esetében a
cégbiĺ sághoz benyrijtott vźitozátsbeiegyzési kćĺelmet és az annak érkezésér l a cégbíĺ ság által
megl<iildłitt igazolíst' Amennyiben ajánlattev vonrtkoŻísábĺn nincs folyamatban
vóitozáLsbe1egyz'ési eliáĺás, rigy kéĺjiik' nemleges tattalrn változäsbeicgyzćsi nyilatkozatot
szívcskedienck ĺz a1än|at ĺć'szeként bcn1'rijtani.

2L,19.ł\1áĺ|atkétĺ5 ĺelhívia ajánlattevĺ5k ŕig1'elrnét, hog1'jeleĺr kłjzbeszeľzési eljárás a Kbt' 53. $ ( )
bekezdés alapián feltételesen keľiil megindításĺa, tekiĺrtettcl aĺra, l\jánlatkéĺŕí támogatásra
iĺányul igényt (palyízatot, pĺojektjavaslatot, támogatásiszerz dćs-m dosítást Ýa,g)l

víltozísbeiclentést) nyríjtott bc és Ájánlatkéĺ a támogatísĺr irányulćl igény el nem fogadásít, vagi'
az igénycltnél kisebb łisszegben tłirténŕí clfogadását, illet leg a pĺoiektmegvalĺisítás elszárnolhat
koltsćgeinek tárnogatásíĺa iĺányul ' a jelen eljáľás eredm nyek nt rncgkłjt sre keĺtiĺ szerzĺidés
péĺrziig'i fedezetćt biztosít támogatási szerz dés megkiit sćnek elmaĺadásít olyan kortilménynek
tekinti, amely mjatt az eljárást eĺedménytelenné nyilváníthatja'
Fenti kłjriilményeket r\jánlatkér a vällĺ1k<>zási szerz <lés hatályba 'lépése kapcsán fclfliggeszt
feltételként kijti ki a Kbt. 135. $ (12) bckezdése alapján'

21.20.A tcliesít si, a i tállási, illerve az el leg_visszafizctćsi bizrcsíték határidĺjľe tijĺtén
renĺlelkezésrc bocs tísár l ĺz Ąän|ĺttcv ĺek a Kbt. 134. $ (5) bckczdése ilapjm az Ąán|atábĺn
nyilĺrtkozniĺt kell!

2t.21'Nyettes aiínlrttev ĺ mcgkotćsĺc keriił szeĺz dés teljesítésévcl tisszcfüggésben keletkcz
sz'etz i iogliĺ l - figyelcrnbe vćve a szetz l jog:r l sz lĺi 1999. évi Lxxu' toĺvćny vonatkoz
renĺlelkezéseit, valarnillt az abbĺĺ foglalt el ítások*, ĺzaz kdoĺiisen, dc ncm Ýłzaŕ'Äagosan a
szeu đi iogĺ l szŕĺĺi 1999. évi ĺxx\'I. t ívény 9. $ 

_ában foglaltakat - kajteles bátmilyen teĺiileti,
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. (X. 30.) Korm. rendelet 7. g (1)

Pcsolatos felhasználási jogokat
díj ellenében, így az elkészített

gos felhasználási iogokat szeĺez'

beérkezéssel kapcsolatos kockázĺtot aiánlĺttev viscli.

hog, az Ajĺínlatké
eljesítése során az

$ (2)-(3) bekezdćs
aĺáĺrya nem haladja

2l.Z4.Aiánhtkét fellrívja a figyelmet, hogy n Kbt. 138. $ ĺlĺpián az ĺ|vcJ|ĺlkoz i teljesítés
cisszesített aĺán1'ĺ netn hĺladhatja meg a sŻeÍŻ dés éĺtékének 65oÁ-ít| Az alvá]lalkoz knĺk a
szerz d s teljesítésében val tészvétele atänyát az hltá,r<>zza me& hogy milyen aĺányban
tészesiilnek a szeľzĺjdés általános foĺgalmi adĺi nélkÍil számított ellcnértékeb l Továbbá a Kbt. 138'
$ (5) bekezdése a|apjän a' teliesítésbcĺl részt vev alvállalkozĺ1 nem vclret igénybe az alvállalkoz i
szeĺz dés értékének 57o-át lneghĺlĺdĺi méľtékben további kĺjzremriltcid t.

2L26,kíny id : Az ajínlĺttćteli felhív sban és dokumentáciĺiban valaĺnennyi ĺíban megadott
hatátid nagyatotszá'g1 helyi id szeĺiĺrt éĺtcndĺí.

21,2?.A nyetes ajánlattev a' sŻeÍŻ dćs megktitésćnck id poĺltjíbaĺ kŕjtclcs az r\iáĺllĺtkćĺ nek a
szcrzĺjtl skijtćs idĺ5pontjában ismcrt valamcn nyi, ĺ sz'itz áćs teljcsítćsćbc bcvĺlnni kíváĺrt
alvállalkoz t bcjelenten'i' - ha r kijzbeszeĺzési cliárásbaĺl a7 

^đott 
alvállalkoztit mćg ncm nevezte

mcg-ćsabcjclcntćssc|cgyĹittnyilatkozniarr lis,hogy azälta1aig'nybcvcnnikívántďrvźilz|koz
nem í|l l<lzfu okok lratálya alatt. Á nyertes aiánlattcvĺí a szcrz dćs teljcsit senck id tĺrtamr alatt
kłjteles az Ajáĺrlatkér nek miĺrdeĺ ĺlvábbi, a teljcsítésbe bcvonĺri kívánt alvállalkoz t el zetesen
beiclcnteni, és a bejelcntésscl cgyĹitt nyilatkozni arrŕll is, hogy lz általa igćnybe vcnni kívánt
alválla'J'kł>z nem áll kizáĺ okok batálya alatt.
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2l,28.Aján|attev6 ai,ánlatábaĺ kiiteles nyilatkozni aĺt l.,hogy az indikatív tervben foglalt
vagy 

^ta 
I eltér mííszaki megoldásra tesz ajánlatot. Ez ut bbi esetben az aiánlattev nek

ajźn|atában be kell mutatnia az eltéĺés tattalrnát.

2l.29.Ąánlattev kłjteles a dokrľnentáci ŕészét képez ,,ajáĺlariĺyilatkozat fiiggeléke'' elnevezésri
dokumentrĺnot kitijlwe és cégszeriíen a|áitva az Ąáĺlĺtáiloz csatolni'

21.30.Nyettes ajárllattev ként sy'eĺz d félnek a szeru dés teliesítćsc során a wzi létesítmények
kivitelezéséte (i$ kitetied MSZ EN ISo 14001:2004 ĺendszetszabváĺr1'szeĺirrti k rĺryezetiĺárryítási
ĺendszer szeĺinti tanrisíwányt és MSZ EN ISo 9001:2009 rendszeĺszĺbvíny szerinti
min ségirán1'ítísi tanrisíwányt' vĺlaĺnint n MSZ 28001:2008 (BS oIIs^S 18001:2007)
rendszeĺszabvány szerinti munłahelyi egészségvéde'lem és biztonsági irányítási ĺeĺrĺ.lszeĺ szerinti
tan sĺwányt v^gi 

^|r, 
E'urĺipai Uniĺi más tagállalnáb l szźLtmaz , a fentiekkel egyeĺréĺtékri

tanrisíwányokat kell alkalmaznia'

r\iánlattcv nek ajiĺlatäban nyilatkoznia sziikséges, hogy legkćs bb a szeĺz dćsktit s id pontjíra a
fcnt rnegjcliilt tan siwányokkal, vag1' azokkď egyenćrtékli tanrísítványokkal rcndclkezni fog és a
sz'eu dćs teljesítését azoknak megfelel en végzi.
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