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„Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló
dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008
azonosító számú projekt - Kivitelezés és tervezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/44
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.03.24.
Iktatószám: 4359/2017
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Teljesítés helye:
Vas megye - Szombathely, Sé, Torony, Dozmat,
Bucsu

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2017.05.08.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nemzeti azonosítószám: AK08474

Postai cím: Márvány utca 1/d.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
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I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/dozmati-viztarozo-megepitese
(URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Ész-Ker Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Pasaréti út 83.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn

Telefon: +36 1 7888931

E-mail: eszker@eszker.eu

Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba

Város: Budapest
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NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1012

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

x Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

x Egyéb tevékenység: vízügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
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 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi
védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító
számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése,
engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses
feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét
szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú
projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése,
kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal

II.1.5)

Becsült érték: Pénznem:

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

 Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megállapította, hogy a részekre történő 
ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beruházás 
részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs,
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kiviteli tervezési, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a
beruházás, így a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné. A
rekonstrukcióval érintett létesítmények egy üzemeltetés alatt állnak, ennek megfelelően egységes
műszaki követelmények szerinti kialakításuk szükséges. A részajánlattételi lehetőség továbbá
annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt
indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljes körű elvégzésével
valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi
lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén
sem lenne biztosított. A vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladatok szorosan
összefüggnek egymással, a beruházás fő tárgya a tározó, minden egyéb elem ehhez szorosan
kapcsolódik, amelyek megvalósítása egymástól sem műszakilag, sem időben nem választható el,
egyik munkarész megvalósítása a másikkal összefügg, különböző kivitelező esetén egyik
késedelme a másik késedelmét okozza, amely esetben a megrendelői igény érvényesítése és a
projekt megvalósítása ellehetetlenülhet. Kivitelezéssel a tervezéssel érintett földrajzi terület
komplexitása, a biztosítandó árvízvédelmi funkciók összefüggése miatt a kivitelezési feladatok nem
választhatók szét.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

 

II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések
árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008
azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése,
engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses
feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 45243510-0

71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megye - Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. Általános tételek: 
Vízjogi létesítési engedélyezési tervek EVD és az ERD alapján szükség szerinti 
javítása/átdolgozása, vízjogi létesítési engedély megszerzése. Árvízvédelmi, Vízminőségi 
kárelhárítási terv készítése. Kiviteli tervek elkészítése a Dozmati tározóra és az Arany patak 
mederrendezésére, útcsatlakozásra, 20kV-os légvezeték kiváltás terv aktualizálása, 
kiegészítése, engedélyek beszerzése. Az ERD II fázisának elkészíttetése, a teljes felületű 
megelőző feltárás megrendelése, valamint, amennyiben előírásra kerül, a régészeti 
szakfelügyelet biztosítása és ezek költségének viselése a vállalkozó feladata, 
lőszermentesítés elvégzése az ehhez kapcsolódó esetlegesen szükséges hatástanulmány 
elkészítése és ezek költségének viselése.. Egyéb szolgáltatási díjak befizetése az 
engedélyezési eljárás során, vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció 
összeállítása a megvalósult létesítmények felmérése alapján, a kezelői hozzájárulások
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beszerzése, a dokumentáció benyújtása a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, az 
engedélyeztetési eljárás során felmerült szakhatósági és eljárási díjak befizetése, valamint a 
jótállási idő alatt a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésével kapcsolatos rendelkezésre 
állás. 
2. Dozmati árvízi tározó és állandó vízű árvízcsúcs-csökkentő tározórész: 
A dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó kialakítása során az Arany-patak 8+142 km 
szelvényében kialakításra kerül egy völgyzáró gát, mely az árhullám közel 67%-át tartja majd 
vissza. A völgyzárógátban kialakításra kerül egy vb. szerkezetű leeresztő műtárgy, mely a víz 
szabályozott levezetését valósítja meg árvíz esetén. 
A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján kialakításra kerül egy oldaltöltéssel 
elválasztott állandó vizű árvízcsúcs-csökkentő tározórész, mely az építéshez szükséges 
anyagnyerő hely területén fog elhelyezkedni. 
A tározó helye: 
A tervezett völgyzárógát az Arany patak 8+142 km szelvényében létesül, ehhez a szelvényhez 
tartozó vízgyűjtő terület nagysága FTározó = 56,9 km2. 
A tározó árhullám csökkentő hatása: 
A tározó jelleggörbéi, a mértékadó árhullámkép és a tározótér viszonyainak 
figyelembevételével adódott a 244,00 mBf. mértékadó árvízszinthez 1,13 millió m3-es 
tározótér kialakítása, mely 44,1 ha terület elöntésével jár a Q1%-os, 100 évenként egyszer 
előforduló árhullám esetén. A tározó feltételezett árhullám-csökkentő hatása 67 %-os 
valószínűségű , ugyanis a 65,2 m3/s vízhozam 21,5 m3/s-ra csökkenthető. 
Völgyzáró gát: 
A kialakításra kerülő homogén kötött anyagú völgyzáró gát 421m hosszú, max. 8m 
magas.Ezen földmű biztosítja a jövőben az Arany-patakon érkező nagyvízhozamok 
visszatartását a felette elhelyezkedő völgyben. 
A töltésépítéshez felhasznált kötött anyag helyi anyagnyerő helyből kerül biztosításra, a 
vonalas létesítmény 500 m-es környezetében. A földmű rézsűfelületei 25 cm humuszterítést 
követően füvesítésre kerülnek. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített zúzottkő 
stabilizációt kap. A zárótöltés (állandó vizű tározórésszel)közvetlen kapcsolatban lévő ~140 
m hosszúságú rézsűfelülete a hullámverés ellen betonba rakott terméskő burkolattal kerül 
bevédésre az elhabolással szemben. A töltésen egy leeresztő műtárgy és egy vészárapasztó 
vápa kerül kialakításra. 
Völgyzáró gát leeresztő műtárgy: 
Az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz 
továbbvezetése érdekében a völgyzáró gát 0+230 km szelvényében kialakításra kerül egy vb. 
szerkezetű leeresztő műtárgy. A műtárgy vízszintes csőtagjai 2 db Ø 2,20 m átmérőjű ROCLA 
típusú (vagy azzal egyenértékű) előregyártott elemekből 35m hosszúságban kerülnek 
kialakításra. A felvízi oldalon aknába kerül telepítésre két 1800×2100 mm méretű 
rozsdamentes szerkezetű zsiliptábla, melyet egy-egy elektromechanikus 
mozgató-berendezés fog mozgatni. A mozgatómotorok villamos energia ellátását külön erre a 
célra kiépített földkábeles lecsatlakozás fogja biztosítani. A motorok üzemeltetését esetleges 
áramszünet esetén áramfejlesztő fogja biztosítani. 
A műtárgy alvízi és felvízi mederszakaszai vb., betonba rakott terméskő- és kőrakat 
burkolattal kerülnek biztosításra az alámosódások elkerülése érdekében. Az alvízi 
burkolatba vb. szerkezetű energiatörő fog is beépítésre kerül. 
A műtárgy megközelítése érdekében vb. szerkezetű 10,14m hosszú bejáró híd kerül
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kialakításra korlátok és lejáró lépcsők építésével. 21,5 m3/s vízhozam felett szükséges a 
zsilipek üzembehelyezése, azaz a leeresztő műtárgy kapacitása 21,% m3/s. 
Az Arany-patak által szállított uszadékok zsilipaknán kívüli tartását és a 
mozgató-berendezések védelméttüzihorganyzott uszadékfogó rács fogja biztosítani a felvízi 
oldalon. 
Völgyzáró gát vészárapasztó vápa 
A völgyzáró gát 0+087 km szelvényében kialakításra kerül egy vészárapasztó vápa. Ezen 
műtárgy biztosítja a völgyzáró gát védelmét havária esetén a túlzott vízoszlop-terheléstől. A 
létesítmény biztosítja az üzemi vízszint fölé emelkedő víz alvíz felé történő továbbvezetését. 
A vápa a töltéskoronába vágott trapéz szelvénnyel kerül kialakításra 1:10 rézsűhajlással az 
átjárhatóság biztosítása érdekében. 
A vészárapasztó vápa és az Arany-patak medre között kialakításra kerül a 191,0m hosszú 
vápa, mely betonba rakott terméskő, valamint földmedrű füvesített csatorna. 
Tározó tér és létesítményei: 
Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül készül a ~7,2ha alapterületű állandó vízfelületű 
tározórész a helyi anyagnyerőhely területén. Ennek feladata vízhiányos időszakban a 
vízmennyiség kompenzálása az Arany patak alvízi szakaszán. 
Tározó tér oldaltöltése: 
A tározótér kialakításának biztosítása érdekében az Arany patak új medrének jobb partján 
530 m hosszúságú homogén kötött anyagú oldaltöltés épül. A földmű rézsűfelületei 25 cm 
humuszterítést követően füvesítésre kerülnek, az állandó vizű tározórész felőli oldal 
burkolattal védelmet kap. A töltéskorona 25 cm vastagságú tömörített homokos kavics 
stabilizációt kap. A szükséges földmennyiség a völgyzárógáthoz hasonlóan a helyi 
anyagnyerőhelyről kerül kitermelésre. 
Tározó tér oldaltöltés árapasztó vápa és vízszintszabályzó műtárgy 
A tározó tér oldaltöltés 0+032 km szelvényében kivitelezésre kerül az árapasztó és 
vízszintszabályzó műtárgy. Az árapasztó vápa biztosítja egy esetleges árhullámot követően a 
tározó gyors leürítését a leeresztő műtárgy felé. 
A vápa az oldaltöltésbe történő trapéz szelvény kialakításával kerül kialakításra, 1:10 
rézsűhajlással, az átjárhatóság biztosítása érdekében. 
A vízszintszabályzó műtárgy feladata, minden időben a 239,80 m B.f. üzemi vízszint tartását 
normál üzemi körülmények között. A műtárgy előregyártott elemekből épül, melybe egy 
horonypár kerül kialakításra, melybe a vízszintszabályzó fapallók elhelyezhetők. 
Tározó tér leeresztő műtárgy 
A tározó tér oldaltöltés 0+045 km szelvényében megépítésre kerül egy előregyártott vb. 
szerkezetű leeresztő műtárgy. A zsilipműtárgyon készül egy szintén előregyártott elemekből 
összeállított zsilipakna, melybe beszerelésre kerül egy csavarorsós elzárószerkezet. 
Vízkivételi műtárgy 
A tározó tér megfelelő vízutánpótlása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében a 
jobb parton kerül elhelyezésre egy vb. szerkezetű vízkivételi műtárgy. A műtárgy 
kitorkollásánál a homlokfalra kerül egy csavarorsós zsiliptábla. 
Tápcsatorna 
Az állandó vizű tározórész szükséges vízutánpótlását a vízkivételi műtárgytól a tározóig egy 
484 m hosszúságú KG-PVC D400 vezeték fogja biztosítani. A vezeték nyomvonalán ~30 m-ként 
kialakításra kerülnek nagy ívű tisztítóidomok, valamint a nagyobb iránytöréseknél nagy 
átmérőjű beton aknák. 
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Molnárréti árok keresztezés 
A tápcsatorna 0+283 km szelvényében keresztezi a Molnárréti-árkot. A keresztezésnél az 
árok gépjárművekkel történő átjárhatóságát is biztosítani kellett. Az árok érintett 
szelvényében vb. ikerkeret műtárgy épül az alvíz terméskő biztosításával az Arany-patakba 
torkolatig. 
Duzzasztó bukó 
Az állandó vizű árvízcsúcs csökkentő tározórész vízutánpótlásának biztosítása érdekében az 
Arany-patak 9+096 km szelvényében természetközeli duzzasztó bukó megépítése szükséges. 
A bukó feladata az Arany-patak vízszintjének olyan mértékű duzzasztása, hogy az a 
tápcsatorna segítségével a tározó térbe vezethető, kivehető legyen. A bukó szerkezete kötött 
anyagú földmű, mely vízépítési terméskővel kerül stabilizálásra. 
Vízrajzi létesítmények 
A tározó vízállásának mérése a tározóba befolyó vizek figyelése és a tározóból kifolyó vizek 
ellenőrzése céljából a vízállás mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az 
árvízcsúcs-csökkentő tározó építése során kialakításra kerül 4 db állítható lapvízmérce, és 1 
db regisztráló vízmérce a leeresztő műtárgyon, mely a meglévő távjelző rendszerbe való 
beintegrálással együtt valósul meg. 
Közlekedési létesítmények 
A tervezett létesítmények akadálymentes és minden időjárási viszonyok melletti 
megközelítésére, fenntartására és üzemeltetésére szerviz utak és megközelítő utak kerülnek 
kialakításra. 
Ezen belül a 8901 számú Szombathely - Bucsu összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m 
szélességű aszfaltozott burkolatú útcsatlakozó, áteresz beépítésével együtt. 
Az útcsatlakozót követően a völgyzáró gátig megvalósul egy szintén 4,0 m szélességű 100 m 
hosszúságú szervízút, kitérővel. 
Az útcsatlakozón és a szervízúton kívül kialakításra kerülnek 4,0 m szélességű megközelítő 
utak is (Arany-patak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek az 
árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre 
történő behajtást fogják biztosítani. 
A kijelölt helyeken közlekedési táblák elhelyezése szükséges. 
Energiaellátás és vezetékkiváltás 
A völgyzáró gátban elhelyezett leeresztő műtárgy zsiliptábláinak mozgatásához ki kell 
alakítani egy fix elektromos megtáplálást. A tervezett mozgató-berendezések 
áramszükséglete 3×25 A. A fektetendő vezeték körülbelüli hossza 450 m. Ezen felül ezen 
hálózathoz kapcsolódóan kiépítésre kerül egy térvilágító rendszer is a műtárgy 
környezetében, a védekezési munkák megkönnyítése érdekében. 
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó elöntési területén található két 20 kV-os légvezeték. 
Ezen vezetékek kiváltása szintén szükséges lesz. A munkálatok során közel 1 640 m 
vezetéket kell elbontani és közel 2 120 m hosszúságban új nyomvonalon újat kiépíteni. 
Ivóvíz vezeték kiváltása 
A tervezett árvízcsúcs-csökkentő tározó Q1% valószínűségű elöntési területével érinti a 
Vasivíz Zrt. egyik KG-PVC D200 gerincvezetékét. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján 
ezen vezeték egy közel 330 m hosszúságú szakaszát ki kell váltani, a megfelelő 
üzembiztonság fenntartása miatt. A kiváltás során a meglévő vezetékkel párhuzamosan egy 
KPE D225 gerincvezeték kerül lefektetésre, mely két tolózár aknával és a szükséges 
szerelvényekkel csatlakozik a meglévő hálózathoz. 
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Építésbefejező munkák: 
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, szelvénykövek, földrészlethatárt jelző 
kövek, táblák elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, 
ill. a növények utógondozását. 
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése. 
A tározótér: 
Az árvízi tározó területe Torony, Dozmat és Bucsu községek külterületét érinti. A Q1%-os árvíz 
előfordulása esetén 44,1ha terület kerül rövid időre elöntésre. A magasabban fekvő 
területeken az elöntés időtartama néhány óra, a gát közelében a legmélyebb területek 
hosszabb ideig elöntésre kerülhetnek, a víz fokozatosan húzódik vissza. 
A tározótérben a mezőgazdasági hasznosítás a létesítmények megépítése után is 
változatlanul folytatható, de infrastrukturális fejlesztés, épületek, ipari létesítmények 
kiépítése nem javasolt. Az árterületet kisajátítani nem kell, de a hasznosítást korlátozni kell 
és közérdekű használati jogot szükséges bejegyeztetni a Vízügyi Igazgatóság részére, külön 
tervdokumentáció alapján. 
3. Arany patak mederrendezése: 
A dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése. 
Erre azért van szükség, hogy az érkező vizeket a meder képes legyen elöntés nélkül 
továbbvezetni jelentős károkozás nélkül. 
 
Mederkotrási munkálatok 
A mederrendezési munkálatok az Arany-patak 12+196 - 10+393, a 8+005 - 7+250 és a 4+001 
- 0+785 km szelvényei között szükségesek. Ennek során a feliszapolódott meder kikotrása, 
megfelelő mértékű bővítése és a mederfenntartást biztosító padka kerül kialakításra. 
A mederkotrás során ~35 200 m3 mederanyag kerül kitermelésre, melynek kisebb része a 
parti területek rendezésére kerül felhasználásra. A többi mennyiséget a szombathelyi - 
engedéllyel rendelkező - hulladéklerakóba kell beszállítani. 
Az Arany-patak 4+100 - 4+750 km, az 5+690 - 5+850 km és a 11+540 - 11+970 km szelvények 
közötti szakaszain megtörténik a jobb és bal parti sáv rendezése, annak érdekében, hogy a 
patak ne öntse el a környező területeket. Ezen munkálatok a kitermelt anyag hossz-irányú 
mozgatásával is járnak. 
Fenéklépcsők átjárhatóvá tétele 
A mederkotráson felül megvalósul a meglévő fenéklépcsők ökológiai átjárhatóságának 
kialakítása. Ennek során a 3db meglévő vízláda feltöltése a vízi élőlények számára 
átjárhatóvá válik. 
Hídbiztosítások 
A tervezett mederkotrások révén a meder mélyítésre kerül, melynek hatására a meglévő 
hídbiztosítások javítása és vagy cseréje válhat szükségessé. Ezeken a helyeken a mederhez 
illeszkedő betonba rakott terméskő- valamint terméskő rakat biztosítások kerülnek 
elhelyezésre burkolatlezáró bordákkal. 
Vízrajzi létesítmények 
AZ Arany-patak vízállásának mérését biztosító vízrajzi létesítmények építendők ki. Az 
Arany-patak mederrendezési munkái során felújítása szükséges a meglévő oladi 
vízmércének, valamint kialakításra kerül 2 db új vízmérce. 
A tározó vízállásainak, a leeresztő műtárgy működtetésének és a tározó alatti mederszakasz 
vízállásainak azonnali nyomon követése céljából a mérőeszközök távmérő berendezésekkel
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lesznek ellátva és ez által bekapcsolódnak az igazgatóságon működő árvízi távmérő
rendszerbe. 
Egyéb létesítmények 
Az Arany-patak 0+800 km szelvényének közelében a későbbi akadálymentes fenntartás
biztosítása érdekében gázló épül. Keresztező közművek kiváltását kell megoldani.. 
Építésbefejező munkák: 
A kivitelezés után a felvonulási utak helyreállítása, földrészlethatárt jelző kövek, táblák
elhelyezése szükséges. Növénytelepítést, cserjésítést, faültetést kell elvégezni, ill. a
növények utógondozását. 
Kivitelezési munkákat követő dokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése. 
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
tapasztalata 50
2 2.1.Az M2.a) pontra bemutatott projektvezető műszaki szakember az alk. min.köv.-ben
meghatározottak igazolására bemutatott tapasztalatán felüli vízépítési munkák területén
szerzett tap. (Max 36 hónap) 15
3 2.2. Az M2.b) pontra bemutatott építésvezető műszaki szakember az alk. min.kov.-ben
meghatározottak igazolására bemutatott tapasztalatán felüli vízépítési munkák területén
szerzett tap. (Max 36 hónap) 15
4 2.3. Az M2.d) pontra bemutatott tervező szakember az alk.min.köv-ben meghatározottak
igazolására bemutatott tapasztalatán felüli vízépítési munkák területén szerzett szakmai
tapasztalata(Max 36 hónap) 10
5 2.4. Az M2. c) pontra bemutatott min.ell. szakember az alk. min.köv-ben meghatározottak
igazolására bemutatott tapasztalatán felüli min.bizt. vagy min.ügyi területen szerzett
tapasztalata(Max 36 hónap 10

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 23 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00008

II.2.13) További információ

II.2.5) pont a 2.4. ért. szempont kiegészítése:
Az alk. minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott tapasztalatán felüli
vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési
munkákban szerzett minőségbiztosítási vagy minőségügyi tapasztalatát értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
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.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. §-a alapján benyújtott nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem
állásának igazolása a Kr. 17. § (1) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Kr. 17. § (2) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerint.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának
napjánál.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. (Kr. 26. § (1) bek. a) pontja)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (Kr. 26. § (1) bek. b) pontja)
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők, amennyiben nem
szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez
szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2)
bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt mefelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása
tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő:
A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás
kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges
igazolni.
A Kr. 1. § (1) - (2) bek. alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait, 
igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései megfelelően irányadóak.
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Az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak az ajánlatkérő által felhívott
ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal - más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén - a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania az igazolásokat az (általa
igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § (4) bekezdés]. 
P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó igazolást, az alábbi tartalommal:-
pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése; - pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
P2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját
vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó. 
P3. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó
általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés tárgya (vízgazdálkodási építmények és/vagy
vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek,
mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) szerinti árbevételről szóló nyilatkozatát attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó. 
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban
és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban
és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
Ajánlattevők az előírt P1. - P3. alkalmassági követelményeknek kapacitást nyújtó szervezetek útján
is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely
pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a „sorbaállítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az adózott eredménye az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év során legfeljebb egy üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 900 000 000,- HUF
értéket. (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése)
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított a
közbeszerzés tárgya szerinti (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az
azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények
építési-szerelési munkái) árbevétele az elmúlt három lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 900
000 000.- HUF értéket.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 
alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései megfelelően irányadóak. 
Az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak az ajánlatkérő által felhívott 
ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal - más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén - a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania az igazolásokat az (általa 
igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § (4) bekezdés]. 
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében 
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb, a 
közbeszerzés tárgya (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz 
szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények 
építési-szerelési munkái; árvíztározó és/vagy árvízcsúcs-csökkentő tározó és/vagy víztározó 
megépítésére) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési 
beruházásainak ismertetése, a teljesített építési beruházások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. 
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett 
információkat kell tartalmaznia:
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- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban) 
- a teljesítés helye 
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos
és elektronikus elérhetősége) 
- az építési beruházás tárgya és rövid műszaki tartalma olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen 
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évnél nem régebben
megkezdett referenciákat fogadja el. 
A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó. 
 
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa
be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; 
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza; 
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba
történő bevonásáról tudomással bír. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben
a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni
az 21. § (1)-(3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (2) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el. 
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek - az M/2. a), b), illetve c) pontjaiban foglalt
szakemberek teljesítésbe történő bevonásának kivételével - kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
M/1.1) A szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben összesen nem rendelkezik 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.
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§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt - 
legalább 1 db legalább 845.000 m3 árvízi tározási kapacitású vagy térfogatú árvíztározó és/vagy 
árvízcsúcs-csökkentő tározó és/vagy víztározó megépítésére vonatkozó nettó 603 000 000 Ft 
értékű referenciával, amely magában foglalt gátépítést és vasbeton leeresztőműtárgy építését is 
vagy olyan referenciával, amely legalább: 
- minimum 33 ha vízfelszínű (felületű) tározóterű, 
- legalább 290 m hosszúságú gát építését, valamint 
- legalább 16 m3/s maximális vízáteresztő kapacitású vasbeton leeresztőműtárgy építését is 
magában foglalta. 
M/1.2) A szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben összesen nem rendelkezik 
rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással igazolt - legalább 1 db, vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az 
azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények 
építési-szerelési munkái tárgyú nettó 240 000 000 Ft értékű referenciával, amely magában foglalt 
mederrendezési (mederkotrási) munkákat és hallépcső, vagy ökológiailag átjárható 
mederduzzasztó vagy fenéklépcső kivitelezését is, vagy olyan referenciával, amely legalább: 
- min. 3,5 km hosszban, min. 26.000 m3 vízfolyás mederrendezési (mederkotrási) munkáit 
- min. 1 db hallépcső, vagy ökológiailag átjárható mederduzzasztó vagy fenéklépcső kivitelezését is 
magában foglalta 
Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható azzal, hogy az előírt alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés legfeljebb 2 referenciával igazolható. 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. 
§ (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírás értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a bemutatni kért építési tevékenységek azon mérhető, az adott építészeti 
munkálatra jellemző mérőszámait, amelyek tekintetében az egyenértékűséget vizsgálni fogja az 
alábbiakban részletezett információk szerint határozza meg: 
- árvízi tározási kapacitás vagy térfogat m3 mértékegységben, 
- vízfelszín (felület) tározótér ha mértékegységben, 
- gátépítés hossza méter mértékegységben 
- leeresztőműtárgy maximális vízáteresztő kapacitása m3/s mértékegységben 
- vízfolyás mederrendezési munkái folyóméter és köbméter mértékegységben 
- hallépcső, vagy ökológiailag átjárható mederduzzasztó vagy fenéklépcső kivitelezés darab 
mértékegységben 
Azon építési tevékenységek vonatkozásában, amelyek körében ajánlatkérő nem határozott meg 
mérhető, az adott építészeti munkálatra jellemző mérőszámokat, az egyenértékűség megállapítása 
során kizárólag az adott építési tevékenység megvalósításának tényét vizsgálja. 
Ajánlatkérő, összhangban a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet fogalommeghatározásával, a 
"vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények" fogalma alatt a következőket érti: 
Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan 
kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények: 
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal, 
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság, 
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és
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elválasztott rend-szerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető
hálózatot, 
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási
építmény, 
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai, 
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep, 
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű, 
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai, 
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai, és 
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya
és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény 
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberekkel: 
a) 1 fő projektvezető műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti MV-VZ vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó
szakmai gyakorlati idővel. 
b) 1 fő építésvezető műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti MV-VZ vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó
szakmai gyakorlati idővel. 
c) 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel, aki főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és 6
hónap vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáiban
szerzett minőségbiztosítási szakmai tapasztalattal rendelkezik 
d) 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER
kódjelű vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó
szakmai gyakorlati idővel. 
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhet, az átfedés nem megengedett. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása
vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy
időintervallumként veszi figyelembe! 
Ajánlatkérő, a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzíti, hogy a kivitelezési
munka irányítását, valamint a minőségellenőrzést alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek
megfelelően előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös
ajánlattevők egyike végezzen el. E feladatokra vonatkozó, jelen pontban rögzített építésvezetőre és
projektvezetőre (azaz a felelős műszaki vezetői feladatok ellátását végző szakemberekre), illetve a
minőségellenőrzésért felelős személyre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához
ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem
végezheti alvállalkozó.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

1.1. Késedelmi kötbér: A Szerződés szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő 
felelős - késedelmes teljesítése esetén (így különösen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja a szerződésben meghatározott időtartamon túli időpontra esik, vagy az 
átadás-átvételi eljárás során az ajánlatkérő olyan hibákat észlel, melyek nem teszik lehetővé a 
Létesítmény átvételét) a nyertes ajánlattevő minden késedelmes nap után a szerződés szerinti, áfa 
és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses Ár) értékének 0,5 %-ának, de 
legfeljebb összesen a Szerződéses Ár értéke 10 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér 
megfizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a 
szerződést felmondani. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési 
biztosíték érvényesítésére jogosult. 
1.2. Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha a 
szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés teljesítése egyebekben olyan okból, amelyért 
felelős meghiúsul. Ajánlatkérő jogosult különösen a meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden 
olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. 
Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős a 
szerződéses kötelezettségeinek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredően, a 
Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja. Meghiúsulási kötbér mértéke a 
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses ár) 10%-ának megfelelő 
mértékű összeg. 
1.3. Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépéséig köteles a szerződés 
szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses Ár) 5 %-ának 
megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére. Amennyiben a biztosítéki 
okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés 
teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték folyamatos 
biztosítása. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára óvadékként történő befizetésével, átutalásával, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával 
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlattevő 
részére. A teljesítési biztosítéknak a jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre 
bocsátásáig érvényben kell maradnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
1.4. Előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható 
összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) 
Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) 
bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint 
a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó 
támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6)
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bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontban meghatározott módon, illetve formában, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1)
bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy 
b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele
mellett nem nyújt biztosítékot. Amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosíték szolgáltatását választja
úgy, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell nyertes
ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell
rendelkezésre állnia (hatályban lennie), amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget
100 %-ban elszámolták. 
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell. 
1.5. Jótállás: Nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott
megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga
vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza. Jótállási kötelezettség
időtartama acélszerkezetek korrózióvédelmével kapcsolatban 10 év. 
1.6. Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor a
jótállási időszak végéig hatályban, érvényben lévő jótállási biztosítékot nyújtani Ajánlatkérő részére.
A biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a végszámla benyújtásának a feltétele, továbbá a
teljesítési biztosíték felszabadításának feltétele. A biztosíték formájára a Kbt. 134.§ (6) bekezdései
az irányadóak, azzal hogy Megrendelő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jótállási biztosíték
mértéke a jótállási időszakra (36 hónap) a Szerződéses Ár értékének 5 %-a. A 36 hónap teljes körű
jótállási időszakot követően a jótállási biztosíték összege csökken a Szerződéses Ár értékének 0,5
%-ra, mely összeget az acélszerkezetek korrózióvédelmére hátralévő 84 hónapra vonatkozóan kell
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Megrendelő lehetőséget biztosít ezen csökkentett biztosíték
időtartama tekintetében legfeljebb két részletben történő rendelkezésre bocsátására. A biztosíték
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása a KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosítószámú 
programból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. 
A támogatás intenzitása: 100,000000 % 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 
Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű 
szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján. 
A biztosítékot a Vállalkozó a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118.§ (2a) bekezdése szerint - saját 
választása alapján - köteles teljesíteni és az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. 
A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg 
arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
elszámolható összegének 100 %-os teljesítéséig az előleggel el kell számolni. 
Nyertes ajánlattevő legalább 6 részszámla benyújtására van lehetősége, ahol az egyes részszámlák 
értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes szerződéses ár 10 %-át. Az első részszámla benyújtására 
legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték (szerződéses ár) 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés 
esetén kell, hogy sor kerüljön. A számlát jogosult benyújtani, részletes számításokkal alátámasztottan,
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az előrehaladás mértékével arányosan (a fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben), a
Mérnök által ellenőrzött, valamint az ajánlatkérő aláírásával elfogadott teljesítés igazolás alapján, a
számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre. 
Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének
(Egységes Működési Kézikönyv) 145.1 - 150.3 pontjaiban foglalt részletszabályok szerint kell eljárni. 
Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat megbontva az alvállalkozói
és a saját teljesítés értékét. 
Nyertes ajánlattevőnek legalább 6 részszámla benyújtására van lehetősége, ahol az egyes részszámlák
értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes szerződéses ár 10 %-át. Az első részszámla benyújtására
legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték (szerződéses ár) 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés
esetén kell, hogy sor kerüljön. 
A Vállalkozó számlái a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a
kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre,
szállítói kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (1)-(3)
(6) és (9) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ai, a 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendelet előírásai és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a, Ptk. 6:130.§ (1)
és (2) bekezdés. 
A Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Az uniós elszámolások eljárásrendjéből adódó
késedelem az Ajánlatkérőnek nem róható fel. 
Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár
10%-ának, de legfeljebb nettó 78.740.157- Ft-nak megfelelő tartalékkeretet biztosít. 
A tartalékkeret a jelen dokumentáció, illetve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. §-a szerint
használható 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 
- 547/2013. (XII.30) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről 
- 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. 
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Meghívásos eljárás

 Tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)
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 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2017/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/07/07 (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2017/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása
vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak
a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
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Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- HUF

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00319841-30005204

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az
ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és
visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot
amennyiben - átutalással teljesítik, úgy azt a „Dozmat- Kivitelezés- ajánlati biztosíték” megjelöléssel
kell átutalni.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem rendel el
újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb
hiánypótlásra.

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

 

Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: 1. értékelési részszempont: ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza
2.1-2.4. értékelési részszempont: ajánlatkérő az egyenes (lineáris) arányosítás módszerét alkalmazza
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VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12 ) További információk: 1. Szakemberek: A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M2.a-b) 
és d) pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell 
a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) 
névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa 
bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a 
jogosultsághoz kötött pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a 
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. 
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, 
amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. 
2. 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. 
3. Átszámítás, árfolyamok: A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a 
Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok 
képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az 
adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás 
feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás 
alapját a fentiek szerint. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben 
árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, 
referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 
 
4. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás 
mintáját. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 
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. 
5. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
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Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását 
is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 
6. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell 
eljárni. 
7. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell az alább 
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 képet 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 elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 
• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
• az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 3 db a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) 
benyújtani; 
• 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 személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni; 
• a zárt csomagon „Ajánlat - Dozmat - Kivitelezés” valamint: „Csak a közbeszerzési eljárás során, az 
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 
• Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 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. 
8. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint. 
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére 
(ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel 
esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia. 
10. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez 
képest szigorúbban határozta meg. 
11. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik 
elérhetővé. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra. 
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12. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. 
13. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. 
14. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő
konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. 
15. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus
úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat
közzéteszi a honlapján. 
Elérési útvonal: http://www.ovf.hu; ezen belül a
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/dozmati-viztarozo-megepitese 
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása.
A közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését. A
letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumokban kiadott kitöltött és
cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat a lebonyolító szervezetnek történő megküldésével
(faxon és/vagy e-mailen) kell igazolnia. 
A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani,
annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági
szereplőnek megküldhesse. 
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg
ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére
közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell
tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. 
16. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Incze Ádám, lajstromszáma: 00006. 
18. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania Vállalkozói javaslatát, továbbá nyilatkozni kell arra
vonatkozóan, hogy az indikatív tervdokumentációban foglalt, vagy attól teljes egészében vagy
részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. 
19. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az ajánlatot a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben az ajánlattevő által megajánlott
nettó vállalkozói díjnak az általános tételekben meghatározott Projekt előkészítés, tervezés
feladatokkal kapcsolatos költségei a nettó 26.771.654,-FT összeget meghaladják, továbbá
ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja abban
az esetben is, amennyiben az ajánlattevő által megajánlott nettó vállalkozói díjnak az általános
tételekben meghatározott terület-előkészítés feladatokkal kapcsolatos költségei a nettó
21.900.827,- Ft összeget meghaladják." 
20. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
21. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 200 millió Ft/év és 50
millió Ft/káresemény mértékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó közbeszerzés
tárgyára vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítással, melyen belül a tervezésre vonatkozó
mérték minimum 40.000.000,- Ft/év és minimum 10.000.000,- Ft/káresemény. A fentiekben
meghatározott felelősségbiztosítás határidőre való rendelkezésre állásáról az ajánlatban
nyilatkoznia kell.

VI.4)
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E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/22 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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