Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
a
„Megbízási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című, KEHOP1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC sárga
könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőrzési feladatainak ellátása”
TÁRGYÚ

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY, HARMADIK RÉSZ,
UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI
[KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI]
NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2016.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő, mint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) nevében
ezennel felkérem, hogy a 2016. szeptember 21. napján megküldött ajánlattételi felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát
képező feladatok megvalósítására.
Ajánlattételi határidő: 2016. október 6. 14.00 óra
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Cím: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Telefon: +36 1 225-44-00
Fax: +36 1 212-07-73
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 1 7888-931
Fax: +36 1 7896-943
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti [Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti] nyílt közbeszerzési eljárás.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos, hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
„Megbízási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című, KEHOP1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC sárga
könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőrzési feladatainak ellátása”
A szerződés időtartama: 26 hónap

Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei az irányadóak.
A 14/2016. (V. 25.) MvM. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó neve: Nemes Krisztina, levelezési címe: 1026 Budapest Pasaréti út 83., e-mail címe:
nemes@eszker.eu, lajstromszáma: 00124.

1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím):
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Cím: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Telefon: +36 1 225-44-00
Fax: +36 1 212-07-73
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +36 1 7896943
E-mail: titkarsag@eszker.eu

2.

A közbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
esetén annak indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti [Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti] nyílt közbeszerzési
eljárás.

3.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Azokat ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja az ajánlattevők részére.

4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: „Megbízási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című, KEHOP1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC sárga könyv
szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátása”
A Megbízottnak a megvalósításához szükséges építési szerződés(ek) felügyeletére terjed ki az
alábbi részletezésben leírtak szerint. A beruházás a FIDIC Sárga könyv szerint valósul meg, az ebből
fakadó követelményeket az „Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei,
elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki
létesítményekhez” c. második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás (2011. szeptember) rögzíti.
Megbízott tevékenységét köteles oly módon végezni, hogy az a jelen dokumentumban foglaltakon
túl mindenben megfeleljen, a Szerződésben, az engedélyekben, a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben, és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak

Nyertes Ajánlattevő/Megbízott műszaki ellenőri feladatai (191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban):



Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció
tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt
tevékenység elvégzése különösen a rendelet 16.§.(2) és (3) pontjai szerint;











Ajánlatkérő által meghatározott munkarészek – földmunka, beton és vasbeton szerkezetek,
acélszerkezetek – minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált
laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési
munkák dokumentálása;
Az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki
ellenőrzése az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzése a szükséges szakértelemmel
rendelkező szakembere(k) (Műszaki Ellenőr(ök) helyszíni jelenlétének biztosításával;
A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges
intézkedések megtétele;
A Kivitelezés során közreműködés az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolásában;
Közreműködés
a
próbaüzem,
üzempróba,
komplex
kipróbálás
lebonyolításának
előkészítésében,lebonyolításában, és felülvizsgálatában, nyilatkozat tétel az eredményességről,
megfelelőségről;
Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítésében, lebonyolításban, a
megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély
megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzésében és javaslattétel az átvételről Mérnök
részére;
Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása érdekében;

Nyertes ajánlattevő/Megbízott (Mérnök) FIDIC előírásai szerint elvégezendő feladatai:

















Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolításában;
Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló
közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás
lebonyolításában;
A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes
felügyelete;
A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban
történő figyelemmel kísérése;
A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) engedélyben
foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések
megtörténtének ellenőrzése, a tervegyeztetések esetleges megszervezése, dokumentálása, a
kivitelezési tervek jóváhagyása;
Engedélyezési terv készítés vagy módosítás szükségességének felmerülése esetén az
engedélyezési tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, dokumentálása,
valamint a hatósági, kezelői egyeztetések megtörténtének ellenőrzése és az engedélyezési
tervek jóváhagyása;
A próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás tervének, ütemtervének vizsgálata, azok
jóváhagyása, nyilatkozat tétel a próbák eredményességről, megfelelőségről;
A munkaterület átadás-átvételi eljárásának megszervezése, közreműködés a munkaterület
átadás-átvételi eljárásban, az eljárásról jegyzőkönyv készítése és érintetteknek való
megküldése;
A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat
az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint
végzi(k);
A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítványának ellenőrzése;
A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói
követelések véleményezése;
A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói
követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése;
A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és
véleményezése;


























Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések
elkészítésében;
A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése;
Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén Ajánlatkérő kérésére külön
előrehaladási jelentések készítése,a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnök határozatok,
igazolások és egyéb dokumentumok elkészítése és kiadása;
A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint
szükség esetén szakértők és Ajánlatkérő részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó
munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta)
kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt
kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt Ajánlatkérő,
illetve az érintettek részére is meg kell küldeni, Az igazolt teljesítmények és Ajánlatkérő által
előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása;
A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet
biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint
közreműködés a lebonyolításban érintettekkel;
Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal,
a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és
végrehajtásában illetve végrehajtatásában;
A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellékkötelezettségeként megjelölt
biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése;
Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;
Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval,
közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató
tevékenységben, rendezvényeken;
Jogviták és számlaviták esetében Ajánlatkérő részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és
támogatása az eljárás során;
Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában;
Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadásátvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban);
Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki
átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban);
Nyertes Ajánlattevő köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország
Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy
független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába
betekintést biztosítani, azonban Ajánlatkérőt az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról,
információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
Nyertes Ajánlattevő feladatainak ellátása során szükség esetén együttműködni köteles a
területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil
szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel
és személyekkel;
A FIDIC 4.7 (Kitűzés) alcikkellyel kapcsolatban Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége a kitűzési
alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a Vállalkozóknak;
A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a
megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély
megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről Ajánlatkérő
részére;
Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása.
A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak
teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban;
Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások
megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási,
szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában;

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt (Ajánlatkérőt) – az építési naplóban
igazoltan – haladéktalanul értesíteni. (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Megbízott) további feladatait a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdése, valamint a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Főbb tervezett munkamennyiségek (kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei):
-

-

projektelem: Tápcsatorna és Derecskei öntöző főcsatorna. (Tápcsatorna kotrás, műtárgy
átépítés, víztartó képesség biztosítás, szivattyútelep nyomóoldal átalakítás,
szivattyúteljesítmény növelés, új csatorna építés, új vízkivételi műtárgy építés, meglévő
műtárgy átépítés)
II. projektelem: Derecske-Kisdűlői vízleadó útvonal fejlesztése (szelvényméret bővítés,
mederburkolás, műtárgy átalakítás, kotrás)

A FIDIC Mérnök folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelező Vállalkozó tevékenységét, Ajánlatkérő
(Megbízó) nevében eljárva. A kivitelezési időszak alatt a kivitelezés helyszínén biztosítani kell az
éppen folyó munkálatok felügyeletéhez szükséges szakági műszaki ellenőrök szükség szerinti
folyamatos jelenlétét.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés
szerződésszerű teljesítésének napjáig köteles ellátni jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e
pontban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatait, továbbá a
nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a projekt zárójelentésének a KEHOP Irányító Hatóság által
történő elfogadásáig és a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésben rögzített
jótállási időszak (36) végéig Ajánlatkérő (Megbízó) rendelkezésére kell állnia.
A kivitelezés tervezett időtartama 26 hónap.
Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek közre kell működnie a projekt zárójelentésének
elkészítésében, illetőleg a zárójelentés véglegesítése során együtt kell működnie a projekt során
megkötésre kerülő kivitelezési szerződés vállalkozójával.
A kivitelezés összértéke – melynek kapcsán a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenységet el kell
látni - mintegy nettó 1 552 677 166 HUF.
A kivitelezés FIDIC Sárga könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.
A részletes közbeszerzési műszaki leírás (feladatleírás) a további közbeszerzési dokumentumokban
található.

5.

A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják:
„Megbízási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” című, KEHOP-1.3.0-152015-00006 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC sárga könyv szerint
megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak
ellátása”

6. A szerződés időtartama: 26 hónap
7.

A teljesítés helye:
NUTS kód: HU321
Derecske, Hajdúszovát, Tépe közigazgatási területén belül

8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A szerződés finanszírozása a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból (KEHOP1.3.0-15-2015-00006) történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének
100 %-a.
A támogatási intenzitás: 100,000000.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A finanszírozás módja: utófinanszírozás
Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján.
Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően
előlegszámlát kell kibocsátania.
Az előleg összeggel valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában legalább a felvett előleg
arányával egyező mértékben kell elszámolni. A Megbízó lehetőséget biztosít a Megbízott számára,
hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.
Ajánlattevő feladatainak ellátásért a kivitelezési feladatok készültségi fokának és előrehaladásának
üteméhez kötött százalékos mértékben - a teljesített és az ajánlatkérő által igazolt tevékenysége
alapján – naptári negyedévente utólag jogosult részszámlát kiállítani. A részszámlák minimális
értéke - egyenként - nem lehet kevesebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének az 5 %a. Tört naptári negyedév esetén ezen időszakra lehet a számlát kiállítani. A számla kiállításának
feltétele a negyedéves előrehaladási jelentés a jelentéstételi időszakot követő hónap 15-ig történő
elkészítése, Megbízó felé történő benyújtása, a pénzügyi ütemezés aktualizálása és a Megbízó által
kiadott teljesítésigazolási jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kézhezvétele.
Megbízott a végszámláját csak a projekt kivitelezési munkálatainak kivitelezésére létrejött
valamennyi építési és szolgáltatási szerződés alapján a projekt engedélyeknek és hatályos
jogszabályoknak megfelelő kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak
teljesítéséről szóló zárójelentés Megbízó általi elfogadása után kiállított teljesítésigazolás birtokában
és a rendelkezésre állást biztosító érvényes biztosíték rendelkezésre bocsátása esetén nyújthatja
be.
A megbízási díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott,
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek Megbízó általi
kézhezvételét követően, a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6), bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésében foglaltaknak figyelembe vételével átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, az uniós elszámolások fizetési rendjéből
adódó késedelem ajánlatkérőnek nem róható fel.
A kifizetésre és a dokumentációs kötelezettségre vonatkozó jogszabályok:
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
9.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását.

10. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:

Nincs lehetőség részajánlat tételére, ennek indoka: Ajánlatkérő célja – komplex szolgáltatás
igénybevételével – a projekt keretében megvalósításra kerülő létesítmények tekintetében a
több szerződés keretében a mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása nem valósítható meg,
tekintettel arra, hogy a projektterületen megvalósításra kerülő létesítmények egységes
egészként képesek a projektcél megvalósítására. Több vagy a létesítményekhez kapcsolódó
külön-külön mérnök, műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezetek esetében maga a
szolgáltatás igénybevétele sem műszaki-szakmai szempontból sem gazdasági szempontból
nem indokolható. A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete
(FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység) és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények, így a komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a
közbeszerzés több részére történő ajánlattételt.
Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem fogadja el.

11. Az ajánlatok értékelési szempontjai:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont az
alábbiak szerint:

Értékelési szempont
1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

2.

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata

2.1.

2.2.

A teljesítésbe bevonni kívánt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
ME-VZ műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal
(Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás
nélkül) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező, műszaki ellenőr szakember
vízgazdálkodási beruházások műszaki ellenőri feladatainak ellátása során
szerzett szakmai tapasztalatát értékeli ajánlatkérő úgy, hogy referenciánként
20 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referencia
bemutatása. Amennyiben nem kerül bemutatásra referencia, abban az
esetben 1 pont adható. Elérhető pontszám: 100 pont
A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember FIDIC rendszerű beruházásban
projektvezetőként vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai
tapasztalatát értékeli ajánlatkérő úgy, hogy referenciánként 20 pont adható.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referencia bemutatása. Amennyiben

Súlyszám
50

25

25

nem kerül bemutatásra referencia, abban az esetben 1 pont adható. Elérhető
pontszám: 100 pont

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-100 pont, mely minden részszempont esetén azonos.
Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (100 pont)
számú pontot ad.
A pontszámok kiszámításának módszerei:
1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere
tartalmazza. A legalacsonyabb adható pontszám 1 (egy).
Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a
a
a
a
a

vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
pontskála felső határa
pontskála alsó határa
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi
elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám
maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez
viszonyított arány szerint kerül megállapításra. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek
keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni
(ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is
figyelembe kell venni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában
és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell
megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és
forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor
hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés
ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás
nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között
eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is
csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki

átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő
számára.

2. értékelési részszempont - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány
szakmai tapasztalata
Ebben az értékelési részszempontban az ajánlatkérő az ajánlattevő személyi állományának szakmai
tapasztalatát fogja értékelni. Ennek megfelelően az ajánlattevő összefoglaló táblázat formájában
(a szakemberek nevének, képzettségének és szakmai gyakorlati éveinek megadásával) mutassa be
a jelen munkák szempontjából releváns szakmai tapasztalattal rendelkező saját szakembereit.
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét
alkalmazza az alábbiak szerint:
2.1. A teljesítésbe bevonni kívánt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ műszaki
ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal (Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki
ellenőrzése korlátozás nélkül) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező műszaki ellenőr szakember vízgazdálkodási beruházások
műszaki ellenőri feladatainak ellátása során szerzett szakmai tapasztalatát értékeli ajánlatkérő úgy,
hogy referenciánként 20 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referencia
bemutatása. Amennyiben nem kerül bemutatásra referencia, abban az esetben 1 pont adható.
Elérhető pontszám: 100 pont
Az értékelés során az a referencia fogadható el, amely a jogosultság megszerzését
követően került elvégzésre, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség
és szakmai tapasztalat megszerzését követően került elvégzésre. Ennek okán a
szakember önéletrajzában fel kell tüntetnie amennyiben rendelkezik jogosultsággal, a
jogosultság megszerzésének időpontját, valamint ajánlatához csatolnia kell az azt
alátámasztó dokumentumot. Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik
jogosultsággal, be kell nyújtania a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséget igazoló dokumentumot, valamint az önéletrajzában fel kell tüntetnie a
jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns szakmai tapasztalatot is, elválasztva
ettől az ezt követően elvégzett referenciákat.
2.2. A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember FIDIC rendszerű beruházásban projektvezetőként
vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai tapasztalatát értékeli ajánlatkérő úgy, hogy
referenciánként 20 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referencia bemutatása.
Amennyiben nem kerül bemutatásra referencia, abban az esetben 1 pont adható. Elérhető
pontszám: 100 pont
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges a részszempont kapcsán bemutatott
szakemberek vonatkozásában a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyet
olyan módon szükséges benyújtani, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó
megajánlás ellenőrizhető legyen.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok
fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal,
igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

13. Ajánlattételi határidő:
2016. október 6. 14.00 óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.

14. Az ajánlat benyújtásának címe:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Jogi- és Közbeszerzési Osztály
1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba
15. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű felelős fordításokat annak szem előtt tartásával,
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba
2016. október 6. 14.00 óra

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1) - (4), (6) bekezdései szerint jár
el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva
18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információ:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Késedelmes teljesítés: Nyertes ajánlattevőt a Szerződésben meghatározott bármely
kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben arra jogszabály, jelen
szerződés melléklet, vagy a Megbízó határidőt, vagy határnapot határoz meg - késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás (megbízási díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári
napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a szerződés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. A kötbérmaximum elérését követően ajánlatkérő jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát több
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) alkalmazzák.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan
okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke
a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű összeg.
Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési
biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető
az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt
semmilyen kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlattevő részére. Amennyiben a biztosítéki okirat
szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése
nem történik meg a biztosítéki okirat időbeli hatályának megszűnése előtti 30. naptári napig,
nyertes ajánlattevő köteles új biztosítéki okiratot átadni az ajánlatkérőnek a korábbi biztosítéki
okirat hatályának lejártát megelőző 10 naptári napig. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új
biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A teljesítési biztosítéknak a
kivitelezés (sikeres műszaki átadás-átvétel) befejezésének napjáig hatályban kell maradnia. A
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének
30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján. A
Megbízott az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles a szerződés elszámolható összegének
10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, Megbízó
javára szóló biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon nyújtani.
A biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani és azon
számla kifizetéséig érvényben kell tartani, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.
Rendelkezésre állási biztosíték: a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a projekt
zárójelentésének a KEHOP Irányító Hatóság által történő elfogadásáig és a projekt során
megkötésre kerülő kivitelezési szerződésben rögzített jótállási időszak végéig Ajánlatkérő
rendelkezésére kell állnia. A projekt kivitelezését követő rendelkezésre állási kötelezettség idejére
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában rendelkezésre állási biztosítékot kell
nyújtania a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékben.

A rendelkezésre állási biztosítéknak a rendelkezésre állási kötelezettség kezdő időpontjában az
ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. A rendelkezésre állás időtartama 36 hónap.
A biztosítékok rendelkezésre bocsátása tekintetében az ajánlattevőknek a biztosítékok határidőben
történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozniuk kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre
szerződéstervezet tartalmazza.

vonatkozó

egyéb

részletszabályokat

a

19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?
Igen (azonosító szám: KEHOP-1.3.0-15-2015-00006)
20. Egyéb információk:

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást

2. A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre
vonatkozóan.

5. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

7. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az

ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind
közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8)
bekezdéseire.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésével összhangban, a kiegészítő tájékoztatás esetében

ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre
küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő
idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.

9. Formai előírások: Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell - a jelen
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai
követelményeknek megfelelően - elkészítenie és benyújtania:

-

az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az

-

-

-

-

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen;
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget,
vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni.
az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben megegyező 2
db elektronikus (CD/DVD) példányban kell beadni. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus
példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
a zárt csomagon „Ajánlat – „Megbízási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna

korszerűsítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú projektben tervezésre és
kivitelezésre FIDIC sárga könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC
mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása” valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során,
az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óra között,
pénteken 09.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-14.00 óra
között lehet leadni.

11. Az ajánlatokat írásban és zártan, a megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.

Az aláírási címpéldány vagy az aláírás minta a 2006. évi V. törvény 9. §-ának megfelelően kell,
hogy benyújtásra kerüljön.
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot,
amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni
vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia
kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

13. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi, órában
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

14. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban

is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

15. Az ajánlatkérő nem él a 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában

a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai

szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A
szerződésre a magyar jog az irányadó.

17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az

ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által
a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra.
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban
szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

18. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.

19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális
és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő.

20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
21. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
22. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen
visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
23. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell jelen projektre
vonatkozó
érvényes
műszaki
ellenőri
és
mérnöki
tevékenységre
vonatkozó
felelősségbiztosítással, amelynek értéke eléri évente a 20 millió forint összeget és
káreseményenként a 10 millió forint összeget. A felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

22. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. szeptember 21.

