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ajánlati felhívás - A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint
rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési
feladatok ellátása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/63
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.04.24.
Iktatószám: 5570/2017
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Győr, 0688 külterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2017.06.06.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: vízügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügyi igazgatás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

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 12254402

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

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

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

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/mosoni-duna-torkolati-szakaszanak-vizszint-rehabilitacioja/3
 (URL)

 A közbeszerzési dokumentációhoz 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: B & W Consult Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Andrássy út 10. 3. emelet 308.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1061

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Benkó Ádám

Telefon: +36 303429707

E-mail: benko.adam@tendersoft.hu

Fax: +36 17002021

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ovf.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

x a fent említett címre

 a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:
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Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

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

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

x Egyéb típus: vízügy

I.5) Fő tevékenység

 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: vízügyi igazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” c.,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és
tervezési feladatok ellátása.

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1

II.1.3) A szerződés típusa
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x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok

 valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

 csak egy részre

nyújthatók be

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

II.2) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” c.,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és
tervezési feladatok ellátása.

Rész száma:

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

Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, 0688 külterület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A magyarországi Felső-Duna aktuális komplex rendezési igénye kapcsán szükséges a vízszintek 
rehabilitációja, a Mosoni-Duna (MD) torkolatának áthelyezése és ezzel összefüggésben a kis és 
középvizek helyreállítását biztosító torkolati műtárgy megépítése. Az elsődleges cél a Duna 
megtámasztó hatásának biztosítása. Ez az árvizeket részlegesen kizáró új műtárgy építésével 
érhető el. 
A torkolati mű építési helye a MD torkolatában lévő Torda sziget és környezete, a MD és a Duna 
jobb partja valamint a Farkasúsztató-ágtól a MD bal parti területe a Vének község árvízvédelmi
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gátjáig. 
A torkolati mtgy fő elemeit/részeit 2 db egymás mellett elhelyezkedő vízszintszabályozó zsilip és
egy hajózsilip alkotja. 
A szintszabályozó műtárgyrészek 12,0 m szabad nyílásúak és a mtgy hossza (a felvízi küszöbtől
az alvízi burkolt meder kezdetéig) 50 m. 
A küszöbmagasság 106,00 mBf., a fenékszint 104,40 mBf. az utófenéken. 
A hajózsilip - rész felső alsó főből és 90 m hosszú kamrából áll, melynek felező pontján „kis-
hajózó” alsófő néven elzárási lehetőség kerül kialakításra. 
A hajózsilip 12,0 m nyílás szélességű, a küszöbszint 105,00 mBf. szint és a fenékszint 103,80 mBf.
a mtgy teljes hosszában. 
A mtgy északi oldalán biológiai folyosó (hallépcső) létesül 2,50 m névleges szélességgel. 
A mtgy felett - azok hossztengelyére merőlegesen - kezelőhíd épül összekötve az új meder jobb
és bal partját. 
A parti hídpillérekhez a MÁSZ + 1,2 m 119,80 mBf. biztonsági szintre kiépítésre kerülő
árvízvédelmi védművek csatlakoznak, melyek közül az északi védmű a Véneki árvízvédelmi
töltésbe, míg a déli a Gönyű és Győr közötti magas parthoz csatlakozik. A torkolati mtgy az
árvízkapu funkcióból fakadóan szintén a 116,80 mBf. védelmi szintre épül ki mind a szerkezet
mind a gépi (vízszintes tengelyű szegmens zsilip) zárások vonatkozásában. 
A torkolati mű és a meglévő árvízvédelmi töltések között új árvízvédelmi töltés építése, rámpák
kialakításával. A MD új torkolatának kialakításához a régi meder áttöltésre kerül és a régi
torkolatban lévő kikötő medencéssé válik. Áttöltésre kerül a Farkasúsztatói mellékág is. Ezek új
elsőrendű védvonalak részévé válnak, tehát az árvízvédelmi töltés és az áttöltések szerkezeti
kialakításának olyannak kell lenni, ami megfelel a vonatkozó kritériumoknak. A kiépítésre kerülő
új árvízvédelmi töltésre szilárd burkolatú töltéskorona kerül kialakításra. A két áttöltés között az
elkészült torkolati műtárgyhoz igazodóan annak hossz-tengelyével közel párhuzamosan kerül az
új meder kialakításra. A töltés és műtárgyépítés ideje alatt az árvízi biztonság fenntartása a
Vállalkozó feladatát képezi. 
A vízszintszabályzók és a hajózsilip működtetéséhez a mtgy déli oldalán 2 szintes üzemviteli
épület létesül, mely magában foglalja mind azon helyiségeket melyek az irányító személyzetet
kiszolgáló funkciókat betöltik ill. az időszakos vízkár elhárítás esetén szüks. védekező
személyzet elszállásolását is biztosítják. 
Az épületben kap helyet a diszpécser központ valamint az elektromos kapcsoló helyiség is. 
Az üzemviteli épület hasznos alaprajzi területe 297 m2. 
Az üzemviteli ép. közműigényeinek ellátása érdekében kiépít. kerül a víz, gáz és kettős
betáplálású elektromos hálózat, kiépül a szennyvízelvezetés. 
A műtárgyak és az üzemviteli épület tűzivíz igénye új fúrt kútból biztosított. 
A torkolati mtgy alvízi és felvízi oldalán a zsilipelésre váró hajók ideiglenes kikötők létesülnek
függőleges partkialakítással kétszintű kijárási lehetőséggel. 
Az üzemi épület környezete és a csatlakozó kezelőutak aszfalt burkolatot kapnak. 
A mtgy alvízi és felvízi oldalán sólya pálya kerül elhelyezésre, a Farkasúsztatói áttöltés és gát
vonalában kishajók gyalogos átvitelére alkalmas betonozott felületű csónakátrakó létesül. 
A torkolati mtgy létesítésével a hozzá kapcsolódó monitoring rendszer is kiépítésre kerül. 
Feladat:minden, az aj.kérő által megad.terven felül a létesítm. megval.hoz szüks.terv készít.,
szüks. szerinti engedélyeztet., ill. módosítás a közb.dok.meghat.szerint

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésben résztvevő személyi állomány vízépítési projektek
területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai
tapasztalata 25
2 2.1. az M.2.a) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy
másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt
darabszám) 7
3 2.2. az M.2.b) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy
másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt
darabszám) 7
4 2.3. az M.2.c) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy
másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt
darabszám) 7
5 2.4. az ajánlattevő vezető tisztségviselője vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy
másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt
darabszám) 4
6 3. A teljesítésben résztvevő személyi állomány árvízi védekezés területén szerzett szakmai
tapasztalata  25
7 3.1. az M.2.a) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai
tapasztalata (napok száma) 7
8 3.2. az M.2.b) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai
tapasztalata (napok száma) 7
9 3.3. az M.2.c) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai
tapasztalata (napok száma) 7
10 3.4. az ajánlattevő vezető tisztségviselője árvízi védekezés területén szerzett szakmai
tapasztalata (napok száma) 4

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 50

 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

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

Időtartam hónapban: 41 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

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

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

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: „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint
rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosítószámú projekt

II.2.14) További információ:

A részajánlattétel kizárásának indoka:
A torkolati műtárgy és kapcsolódó létesítményei szerves egészet alkotnak, amellyel
összefüggésben mindennek mindenhez illeszkednie kell. Az építési beruházás árvíz járta
területen valósul meg, ahol az árvíz ellen védekezni kell. Az árvíz elleni hatékony védekezés egy
vállalkozó bevonásával képzelhető el. Részletesen ld. I. kötet 2.9 pontban.

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, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlattevőnek az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 69. § (4) alapján az igazolások benyújtására felhívott 
ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14-16. § szerint kell igazolnia, hogy 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 13. § 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. E tekintetben nemleges 
nyilatkozat is csatolandó. Alvállalkozók esetében az igazolás módja: a 321/2015. Korm. rendelet 15. 
§ szerint. A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás 
feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevőnek , valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő igénybevétele 
esetén valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot kell benyújtania. Alkalmazandó a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kbt. 74. § (1) b) pontja. 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése és a 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az 
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai 
kamara névjegyzékében szereplés követelményét, valamint az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
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tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét. 
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványban, nem kéri a IV. részben szereplő információk részletes megadását. A
nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a
vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét
igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy ha az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 
Az alkalmasság igazolása körében alkalmazandóak a Kbt. 65. § (6), (7), és (9) bekezdései. 
A Kbt. 65.§ (1) c) pontja szerinti 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) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja 
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az igazolások 
benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi 
számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának 
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az 
alábbi minimális tartalommal: 
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma, 
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i), 
- a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon 
belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. 
pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás 
szóhasználatot is elfogadja). 
P.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga 
előírja közzétételét - az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje 
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független 
könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző három - számviteli 
beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában. 
Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
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megtalálható beszámolók csatolása a jelentkezésben nem szükséges. 
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az
előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában 
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy tervezési munka) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az Ajánlatkérő által
a jelen felhívásban meghatározott értéket. 
P.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdésének c) pontja és a 19. § (5) bekezdése értelmében az igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy tervezési munka) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző lezárt
három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek. 
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványban, nem kéri a IV. részben szereplő információk részletes megadását. 
Az alkalmasság igazolása körében alkalmazandóak a Kbt. 65. § (6), (7), és (8) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, 
amennyiben 
P.1. a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján 
megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik 
pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás nem fordult elő. 
P.2. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás 
feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben nem volt 
negatív. 
Ha az ajánlattevő a fenti irattal 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, és az Ajánlatkérő abban az esetben 
állapítja meg az ajánlattevő P.2. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az 
ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy másodrendű 
árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/vagy 
elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és 
árvízvédelmi műtárgyak építése és tervezése együtt) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el a 10 000 000 000 HUF-ot. 
P.3. az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a 
közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése 
és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/vagy elsőrendű és/vagy másodrendű 
árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és 
tervezése együtt) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 10 000
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000 000 HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. Korm.rend.21.§(2)a) 
értelmében az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év 
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással a 321/2015. Korm.rend.22.§(3) alapján. 
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az 
ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság 
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel 
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás 
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 
végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot 
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő 
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
M.2. A 321/2015. Korm.rend. 21.§(2) b) alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni 
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az 
adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának 
megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. 
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai 
gyakorlat és tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával 
igazolandó. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozatait. 
Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai 
névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében Ajánlatkérő által meghatározott 
jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség 
és gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az 
érvényes jogosultság igazolja. 
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az 
adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. 
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69.§(11) szerinti nyilvántartásokban a 
vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a 
jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával 
köteles ajánlattevő igazolni. 
Amennyiben az M.2.a)-b) és M.2.d) alpontokban meghat. követelménynek való megfelelés igazolása 
érdekében bemutatott szakember nem szerepel érvényes jogosultsággal a kamarai névjegyzékben, 
akkor az ajánlattevőnek, ill. adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó 
személynek/szervezetnek is, nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a megajánlott 
szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben az érintett
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szakmagyakorlási jogosultsággal szerepelni fog. 
A névjegyzékbe vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)
alapján. 
Az alkalm. követelmények előzetes igazolására az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazd.szereplő
egyszerű nyilatkozatát az egys.eur.közbesz.dok. formanyomtatványban, nem kéri a IV. részben
szereplő információk részletes megadását. 
Az alkalm. igazolása körében alkalmazandóak a Kbt. 65. § (6),(7),(9) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. A felhívás feladásának napjától visszafelé számított 
öt évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki 
átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciák megléte: 
M.1.a) vízépítési műtárgy építését is magában foglaló vízilétesítmény és/vagy vízilétesítmény 
rendszer megvalósítása tárgyában összesen legalább - általános forgalmi adó nélkül számított - 9 
000 000 000 HUF ellenértékben és/vagy az alábbi mennyiségekben teljesített szerződés(ek), amely 
szerződés(ek)nek az alábbi munkanemeket kell magában foglalnia/foglalniuk: 
- vasbeton szerkezetek (vízépítési) építése - 35.000 m3 
- elsőrendű árvízvédelmi létesítménynek minősülő töltés építése, vagy másodrendű árvízvédelmi 
műnek minősülő töltés építése - 450.000 m3 
- szilárd burkolatú út építése töltéskoronán - 4.500 m2 
- acélszerkezetű elzárások (zsilipszerkezetek, főelzárások) beépítése - 550 t 
- elzárások mozgató berendezéseihez kapcsolódóan szükséges villamos berendezések építése - 1 
db 
Az - általános forgalmi adó nélkül számított - 9 000 000 000 HUF ellenértéknek és/vagy a fent 
felsorolt mennyiségeknek legfeljebb 3 db szerződésből kell származnia, és ezen 3 db szerződésnek 
együttesen tartalmaznia kell a fent felsorolt valamennyi munkanemet. 
„vízépítési műtárgy” alatt a következőket kell érteni: a vízgazdálkodásban használt olyam 
műtárgyak, amelyeknek a szerepe a víz vezetése, a vízfolyás szabályozása, a víz visszatartása vagy 
a víz tározása; 
„vízilétesítmény” alatt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. mellékletének 26. 
pontjában foglaltakat kell érteni; 
„vízilétesítmény rendszer” alatt a következőket kell érteni: legalább két darab vízilétesítmény 
egymással kölcsönhatásban történő működése; 
„elsőrendű árvízvédelmi vízi létesítmény” alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. sz. melléklet 5. 
pontjában foglaltakat kell érteni; 
„másodrendű árvízvédelmi mű” alatt a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 20. pontjában 
foglaltakat kell érteni. 
M.1.b) vízépítési műtárgy építésére vonatkozó, hallépcső kivitelezését magában foglaló legalább 1 
db szerződés 
M.2. minimumkövetelmény az alábbi szakemberek bemutatása: 
M.2.a) 1 fő szakember: 
- MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő, vagy 
érvényes MV-VZ, vagy azzal egyenértékű más jogosultság megléte 
M.2.b) 1 fő szakember: 
- MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő, vagy 
érvényes MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű más jogosultság megléte, 
M.2.c) 1 fő gépész és/vagy villamosmérnök szakember: 
- gépész vagy villamosmérnök szakirányú felsőfokú végzettség, vagy ezekkel egyenértékű
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végzettség 
M.2.d) 1 fő tervező szakember: 
- T és/vagy VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő,
vagy érvényes T és/vagy VZ-TER, vagy azzal egyenértékű más jogosultság megléte, 
Egy személy legfeljebb egy pozícióba jelölhető.

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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
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:

késedelmi kötbér: a szerz. ár 0,5%-a/nap, de max. a szerz. ár 15%-a
meghiúsulási kötbér: a szerz. ár 15%-a
teljesítési biztosíték, a szerz. ár 5%-a (ld. szerz. 6.1 pont)
jólteljesítési biztosíték, a szerz. ár 5%-a (ld. szerz. 6.1 pont)
előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014. Korm. r. 118/A. § (2a) szerint (ld. szerz. 3.7 pont)
Jótállás: 24 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelme 10 év
A fizetési határidő a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő szállítói számlák és mellékletei
Irányító Hatóság általi kézhezvételétől (a kifizetési igénylés beérkezésétől) számított 30 nap
(272/2014.Korm.r.133.§(1))
szállítói finanszírozás, intenzitás: 100,000000%, tartalékkeret: 10%, de max. 189 960 630 HUF
ajánlattétel, szerz.kötés, kifiz. pénzneme: HUF
Szállítói előleg (272/2014.Korm.r.119.§(1)): 50 %
legalább 6 részszámla, a részszámlák értéke min. a teljes szerz. ár 10%-a (ld. szerz. 3.5 pont)
Kbt.135§(1)-(6), 322/2015 Korm.r.31.§32.§,Art.36/A.§

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás
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 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) 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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2017/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

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

Dátum: (éééé/hh/nn)

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

HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/08/05 (éééé/hh/nn)

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2017/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I. em. 114. szoba
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

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:

1. A közbesz.dok. elektronikus elérhetősége: 
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/mosoni-duna-torkolati-szakaszanak-vizszint-rehabilitacioja/3 
A regisztrál. adatokat a kozbeszerzes@tendersoft.hu címre vagy a +36 17002021 fax számra kell 
megküldeni. Regisztr.adatok: a közbesz.dok.elektr. elérő szervezet neve, székhelye, adószáma, 
telefonszáma, faxszáma, e-mail címe 
2. FAKSZ:dr.Benkó Ádám,00078 
3. Az ajánlatok érték. szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-10 pont 
4. Módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
1. ajánlati ár: fordított arányosítás 
2. és 3. részszemp. minden alszempont esetében egyenes arányosítás 
5. A III.1.2) P/1-P/3. és III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített 
ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 
6. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az 
ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség 
idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 10 millió HUF. A befiz. helye, Ajánlatkérő fizetési 
számlaszáma: 10032000-00319841-30005204 A befizetés igazolásának módja: - átutalással való 
teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); - pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az 
garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti; - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a 
kötelezvény eredeti példánya 
7. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. 
8. A szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti 
minőségirányítási tanúsítvány, vagy az EU más tagállamából származó a fentiekkel egyenért. 
tanúsítvány, továbbá az egyenért. min.bizt. intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. 
9. a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalép.k időpontjáig legalább 100 000 
000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF/év limitű All Risks típusú felelősségbizt. 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet 
nyújtson, kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcs. 
többletköltségekre, a meglévő és szomszédos építményekre. 
10. Az ajánlatban csatolandó dokumentumokat az I. kötet 5. pontja tartalmazza. 
11. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
Ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 2.
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részszemp. minden alszemopntja esetén 5 db projekt, 3. részszemp. minden alszempontja esetén:
100 naptári nap. 
12. Ajánlatkérő akkor is a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál (a képletbe akkor is legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be),
ha az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg
kell jelölni a Kbt. 66.§(6) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakat. 
13. Ajánlatkérő a Kbt.81.§(4) és (5) bek. alapján akként rendelkezik, hogy a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el, ill. az ajánlatok bírálatát - az egys.európai közbesz.dok.ban foglalt nyilatkozat
alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
14. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt.75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
15. Ajánlatkérő a Kbt.53.§(5)-(6) és a Kbt.135.§(12) alapján a közbesz. eredményességét és a
közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatálybalépését a következő feltételtől teszi
függővé: a Támogatási Szerződés módosítása a megvalósítási szakaszban tervezett feladatok
pénzügyi forrásának biztosítására. 
16. Az OVF folytatja le a közbesz. eljárást az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nevében is.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2017/04/19 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós 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 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák


	ajánlati felhívás - A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.

