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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349156-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
2016/S 194-349156

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon:  +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu 
Fax:  +36 12120773
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/2
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/2
mailto:titkarsag@eszker.eu
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AK08474
Márvány utca 1/D. I. emelet 114. szoba
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon:  +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu 
Fax:  +36 12120773
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében «Balaton levezető rendszerének korszerűsítése» című projekt
(KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai.

II.1.2) Fő CPV-kód
71241000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében «Balaton levezető rendszerének korszerűsítése» című projekt
(KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex előkészítési feladatai.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71241000
71220000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) komplex
előkészítési feladatai.

mailto:varga.eniko@ovf.hu
http://www.ovf.hu
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A korábban alkalmazott + 110 cm-es maximális vízállás +120 cm-re történő megemelése 60 000 000 m³ plusz
víztömeget jelent, ami elegendő tartalékot jelenthet a nyári alacsony vizes időszakra.
A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése érdekében szükséges a jelentősebb nagyműtárgyak
rekonstrukciója és átépítése, a Sió csatorna teljes körű rekonstrukciója, és a vízrendszer megfelelő és
fenntartható működtetésének biztosítása.
A nyertes ajánlattevő fő feladatai: döntés-előkészítési, engedélyeztetési tervek, dokumentációk készítése
a projekt megvalósításához, projektdokumentáció összeállítása, közbeszerzési műszaki dokumentáció
elkészítése.
A jelen eljárás tárgya a következő, tervezett beavatkozások előkészítésére vonatkozik:
— Nád minősítés további feladatai (tervezés, felmérés),
— monitoring rendszer fejlesztése (tervezés, engedélyeztetés),
— hajózási vonatkozású beavatkozások (tervezés, felmérés, engedélyeztetés),
— Sió-csatorna rekonstrukció (tervezés, felmérés, engedélyezés).
A csatorna hossza 120,822 km.
— Sió nagyműtárgyak – leeresztő zsilip, hajózó zsilip, Kiliti duzzasztó (tervezés, engedélyeztetés).
Feladat az új, összetett (leeresztő és hajózó) műtárgy szerkezetének és működtetésének megtervezéséhez
az áramlási viszonyok meghatározása a műtárgy környezetében és a hajózsilip medencéjében. Az elemzést
3D hidrodinamikai modellezéssel kell alátámasztani és le kell fedni a vízrajzi körülmények és a működtetés
különböző kombinációit. A műtárgyak kialakítását és üzemrendjét úgy lehet kellő megalapozottsággal
megtervezni és véglegesíteni, hogy modellezéssel kiértékelésre kerül a műre és az átzsilipelő hajókra ható,
várhatóan összetett hidraulikai terhelés.
Megvalósíthatósági tanulmánynak (MT) az engedélyek megszerzését követő aktualizálása.
Tervezői költségbecslés elkészítése.
Ajánlati dokumentációk (mérnök, műszaki ellenőr és kivitelezés) műszaki fejezeteinek elkészítése.
Egyéb tanulmányok, dokumentumok:
— tűzszerészeti hatástanulmány,
— előzetes régészeti dokumentáció,
— terület-igénybevétel vonatkozásában: tételes kimutatás készítése a beruházással érintett ingatlanokról, illetve
azok tulajdonviszonyairól, vagyonkezeléséről, per- és igénymentességéről, szolgalmi joggal való érintettségéről.
Vizsgálni és kimutatni szükséges a projekt számára történő területszerzés fajtáját (ideiglenes igénybevétel,
tulajdonosi hozzájárulás, vagy állami tulajdonszerzés szükséges-e, tulajdonszerzés mértéke). igénybevételi
tervek elkészítése, záradékoltatása; más célú hasznosítási engedélyek beszerzése.
Üzemeltetői biztonsági terv a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalmi követelményekkel a
kijelölt létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemekre (siófoki leeresztő zsilip és hajózó zsilip)
Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési szerződés aláírásáig, de legfeljebb 24 hónapos időtartamra kell
rendelkezésre állnia, mely rendelkezésre állási időszak alatt szakmai tanácsadó tevékenységet kell ellátnia a
kivitelezési feladatok megvalósítása érdekében lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás előkészítése és
lebonyolítása során.
Főbb mennyiségi paraméterek:
Sió csatorna az elsőrendű árvízvédelmi védvonallal rendelkező töltés. A Sió-csatorna felső szakaszt érintő
fejlesztések (jobb és bal part) tervezése.
— elsőrendű árvízvédelmi töltésen a Kotrással és fejlesztéssel érintett felső fejlesztési szakasz 29,4 km,
— a Siófoki nagyműtárgyak tervezésénél „80–100 m³/s-os” vízemésztési képességet, a Sió csatorna esetén
pedig „legalább 80 m³/s vízhozam szállítását” kell figyelembe venni, melyek elemzést 3D hidrodinamikai
modellezéssel kell alátámasztani.
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Az egyes elvégzendő feladatok részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Szakmai tapasztalat – 3D numerikus áramlástani modellezés területén /
Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Szakmai tapasztalat – vízszint szabályozási és/vagy vízi közlekedési műtárgy
tervezésében / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Szakmai tapasztalat – megvalósíthatósági tanulmány készítésében / Súlyszám:
20
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00007.

II.2.14) További információk
Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke nettó 1 000 000 HUF. Ajánlatkérő számlaszáma:
10032000-00319841-30005204 (Magyar Államkincstár). Ajánlattevő a biztosíték rendelkezésre bocsátását az
ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak
részeként nyújtja be.
II.2.6) pont kitöltése a hirdetmény feladhatósága miatt történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: első körben az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti
igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles
benyújtani.
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Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §,
12–14. §, 16. § szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése irányadó.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így
az nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 13. §).
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), 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.
Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló
igazolást.
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.) Korm. rendelet 1. § (1)–(2) bekezdése alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése irányadó.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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 nyilatkozatát, az alábbi tartalommal:
– pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
– pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15
napot meghaladó sorba állítás, 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. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje
beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért



HL/S S194
07/10/2016
349156-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6 / 12

07/10/2016 S194
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6 / 12

beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P3. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó – áfa nélkül számított – teljes
árbevételéről szóló nyilatkozatot és az ugyanezen időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya (árvízvédelmi
beruházás megvalósítása során nyújtott előkészítési, tervezői feladatok ellátása és/vagy megvalósíthatósági
tanulmány készítése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 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.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 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.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8)
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek teljesítése kapcsán
megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös 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 „sorba állítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 lezárt év során egynél több lezárt 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 beruházás megvalósítása során nyújtott előkészítési, tervezői
feladatok ellátása és/vagy megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó – általános forgalmi adó nélkül
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számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 150 000 000 HUF értéket (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. §
(2) bekezdése).
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó
3 lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem
éri el a nettó 200 000 000 HUF értéket, az ugyanezen időszakra vonatkozóan pedig a közbeszerzés tárgya
szerinti (árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott előkészítési, tervezői feladatok ellátása és/vagy
megvalósíthatósági tanulmány készítése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 üzleti
évben összesen nem éri el a nettó 150 000 000 HUF értéket.
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. A P1. és P2. pont szerinti
alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P3. pont szerinti
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés
tárgyára (vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott előkészítési, tervezői feladatok ellátása és/
vagy megvalósíthatósági tanulmány készítése) vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.
§ (1) bekezdésében meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.
Továbbá a referenciaigazolásban, vagy referencianyilatkozatban fel kell tüntetni a saját teljesítés %-os mértékét
is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére figyelemmel, a teljesítés kezdő és befejező
időpontját (év/hónap/nap bontásban), a teljesítés helyét, a szerződést kötő másik fél adatait, a szolgáltatás
tárgyát és rövid műszaki tartalmát, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell
derülnie.
M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a
szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik
szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
— a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok,
— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
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 is – 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 a 21. § (1)–(3)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az M1. és M2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során megfelelően
alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
nem rendelkezik összesen az alábbi tárgyú tervezésekre vonatkozó referenciával:
a) legalább egy vízrendezési projekt előkészítésére vonatkozó referencia, ahol a rendezett vízfolyáshossz
meghaladja az 50 km-t;
b) minimum 22 km összhosszúságú, új, elsőrendű árvízvédelmi töltés építésének, vagy meglévő elsőrendű
árvízvédelmi töltés rekonstrukciójának vízjogi létesítési vagy kivitelezési terveinek elkészítése;
c) legalább 1 db minimum 50 m³/s vízhozam átbocsátására alkalmas vízépítési műtárgy vízjogi létesítési
engedélyezési vagy kivitelezési terveinek elkészítése, továbbá
d) legalább 1 db, minimum 50 m³/s vízhozam átbocsátására alkalmas vízépítési műtárgy 3D numerikus
modellezése.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési
dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik.
Az előírt alkalmassági követelmény legfeljebb 2 referenciával teljesíthető.
Vízrendezés alatt az alábbit érti ajánlatkérő: olyan műszaki beavatkozások összessége, amelyeknek célja
a településeken, ipartelepeken a vizek kártétel nélküli elvezetése, mező- és erdőgazdasági területeken
a lehető legjobb kapcsolat kialakítása a természetes vizek és a felszíni, felszín közeli talajrétegek között,
és nem utolsó sorban minden területen a káros vizek elleni védelem a megelőző műszaki beavatkozások
révén. Területi alapegysége a vízgyűjtőterület, amelynek jellemzője, hogy a felszínen és a felszín alatt
összegyülekező vizek egy kilépési ponton hagyják el, illetve vezethetők le – dombvidéken vízfolyásokon,
síkvidéken belvízcsatornákon keresztül.
Az egy vízrendezési projekt előkészítésére vonatkozó referencia alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: tervezési
feladat/tanulmány készítés/ engedélyeztetés/ elvi engedélyes és/vagy létesítési engedélyes tervek készítése.
Vízfolyáshossz alatt az alábbit érti ajánlatkérő: minden olyan természetes vagy mesterséges terepalakulat
hossza, amelyben állandóan vagy időszakosan víz áramlik.
M2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M2.1. Irányító tervező – 1 fő, aki rendelkezik:
— VZ-TER jogosultsággal (Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési
nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) tervezése) vagy azzal egyenértékű
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jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet),
— és legalább 5 éves vízépítéssel kapcsolatos tervezési tapasztalattal.
M2.2. 1 fő Szakember, aki rendelkezik:
— T jogosultsággal (Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést) azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet),
— és legalább 3 éves vízépítési műtárgy tervezési tapasztalattal rendelkezik.
M2.3. 1 fő Szakember, aki rendelkezik:
— KÉ-HA jogosultsággal (Hajózási építmények tervezése) azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a
megszerzéséhez szükséges végzettséggel (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) és szakmai tapasztalattal
(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet),
— legalább 3 éves vízépítési műtárgy tervezési tapasztalattal rendelkezik.
M2.4. 1 fő Szakértő, aki rendelkezik:
— okleveles építőmérnöki végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
— és rendelkezik legalább 1 db vízépítési műtárgy 3D numerikus áramlástani modellezésben szerzett
tapasztalattal.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett, egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Az alkalmassági követelmények Kbt. 65. § (3) bekezdésének való megfelelés igazolását a közbeszerzési
dokumentumok 5. kötete tartalmazza.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapján.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
(továbbiakban: ellenszolgáltatás), mértéke: késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra
vetítetten, de összesen legfeljebb az ellenszolgáltatás 15 %-a), meghiúsulási kötbér (mértéke: ellenszolgáltatás
15 %-ának megfelelő mértékű összeg), teljesítési biztosíték (az vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg),
előleg-visszafizetési biztosíték (mértéke: szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nincsen biztosíték nyújtási kötelezettség.),
rendelkezésre állási biztosíték (az ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg).
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/11/2016
Helyi idő: 14:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 09/01/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/11/2016
Helyi idő: 14:00
Hely:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. I emelet 114. szoba.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Részajánlattétel nem biztosított, annak okán, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó feladatok egymáshoz szervesen
kapcsolódnak, továbbá a feladatok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval, kötött több szerződés
útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el. A projektfejlesztés során
tartalmában és volumenében előre nem pontosan meghatározható, de a projekt megvalósítása szempontjából –
műszakilag, és/vagy az ütemezés szempontjából – egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő tervezési
és előkészítő résztevékenységek elvégzése szükséges. Ezen feladatok megfelelő koordinálása, továbbá a
résztevékenységek eredményeinek a projekt célok szempontjából megfelelő egymáshoz illeszkedése abban az
esetben garantálható, ha a résztevékenységek egy vállalkozási szerződés keretében valósulnak meg. Ezáltal
az esetlegesen felmerülő kockázatok is hatékonyabban csökkenthetők.
2. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
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3. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
5. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el, konzultációt és helyszíni
bejárást nem tart.
6. Amennyiben ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítés esetén az ajánlathoz csatolni kell egy
nyilatkozatot, amelyben jelzi ajánlattevő, hogy a Kbt. 54. §-a szerinti esetekben milyen számlára kell a
biztosítékot visszautalni.
7. 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/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/2 cím alatt.
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. Közös
ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a közbeszerzési dokumentumok letöltését. További
információk a közbeszerzési dokumentumok 2. kötet 17.14. pontjában.
8. Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont,
ponthatár: 1-100, fordított arányosítás (1. értékelési szempont), közvetlen pontkiosztás (2. értékelési szempont).
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, jogszabályi hivatkozás: a Kbt. 135. § (1)–(2) és (4)–(6) továbbá
(10)–(11) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén
a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése
szerint, azzal, hogy a szállítói finanszírozás okán figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend.
vonatkozó rendelkezéseit is. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Részletes leírás a közbeszerzési
dokumentumokban.
10. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra:
minimum 100 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/káresemény összegű tervezési feladatok ellátására
vonatkozó felelősségbiztosítás. Ajánlattevőnek az ajánlatban erről nyilatkoznia kell.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Nemes Krisztina, lajstromszám: 00124.
12. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/balaton-levezeto-rendszerenek-korszerusitese/2
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

