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felhívás - A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című,
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben FIDIC
mérnöki, és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/93
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.15.
Iktatószám: 9370/2016
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Teljesítés helye:
Abádszalók, Kisköre, Baja, Bő, Budapest, Gór,
Kenyeri, Nick, Tiszavasvári, Dunakiliti

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.09.19.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: vízügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem

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): 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.

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/nagymutargyak-fejlesztes-rekonstrukcio (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: kozbeszerzes@tendersoft.hu

Fax: +36 17002021

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL): 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:

Telefon:
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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

x Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
azonosító számú projektben FIDIC mérnöki, és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása.

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés



4

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című,
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv
szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, és műszaki ellenőrzési
feladatainak 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 „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
azonosító számú projektben FIDIC mérnöki, és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása.

Rész száma: 1

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

Fő tárgy: 71631000-0
További tárgyak: 71318000-0

71520000-9
71310000-4
71248000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101, HU221, HU222, HU312, HU323, HU331 A teljesítés fő helyszíne: Abádszalók,
Kisköre, Baja, Bő, Budapest, Gór, Kenyeri, Nick, Tiszavasvári, Dunakiliti

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 
azonosítószámú projekt keretében a meglévő műtárgyak (7db) rekonstrukciós tervezési és 
építési munkáinak megvalósítására megkötésre kerülő szerződésekben foglalt munkák FIDIC 
mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak (továbbiakban Mérnök/ Műszaki Ell.) ellátása: 
• A projekt megvalósítására kötött szerződés teljesítésének Mérnöki felügyelete és műszaki
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ellenőrzése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok előírásainak
megfelelően a feladatleírásban és a szerződéstervezetben meghatározottak szerint; 
• A feladatok végrehajtásához szükséges szakemberek biztosítása; 
• Vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése, a teljesítések
igazolása; 
• A szükséges engedélyek meglétének ellenőrzése, érvényességük nyomon követése,
adatszolgáltatási határidők, az engedélyekben foglalt előírások betartatása; Ajánlatkérő műszaki
szakértőjeként a létesítmények rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében
és lebonyolításában való közreműködés, valamint részvétel a bírálóbizottságban; 
• A jogi kérdéseket is érintő dokumentumok előkészítésében való műszaki szakértői részvétel,
együttműködés az Ajánlatkérő (Megbízó) jogi, és közbeszerzési szakértőjével; 
• A munkaterület átadás szervezése, a kapcsolódó feladatok ellátása; 
• A kivitelezés során a teljesítés-igazolások előzetes elfogadása; 
• Vállalkozói követelések, változtatási javaslatok bírálata és javaslattétel Megbízó felé ezekről 
• Szükség szerint közreműködik az Irányító Hatóságnál a változtatási javaslatok és/vagy
követelések koncepcionális egyeztetésén, a koncepcionális állásfoglalásban foglaltakat
végrehajtatja a kivitelezővel. 
• A megvalósult létesítmények aktiválásának előkészítése, aktiválási leltárok elkészítése 
• Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban és az utófelülvizsgálati
eljárásokban a jótállási időszak alatt;, az aktiválási folyamat lezárása, 
• A nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Szerződő) az építőipari kivitelezési tevékenység teljes
folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, előírások betartását a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint; 
• A Szerződő feladata és egyben felelőssége: 
- A rekonstrukciós tervekben foglaltak betartatása, 
- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt
dokumentumok (tervek) jóváhagyása, az elektronikus építési napló vezetése 
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése. (Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h)
pontjai) 
A Mérnök folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelező Vállalkozó(k) tevékenységét a Műszaki
ellenőrökön keresztül, Ajánlatkérő (Megrendelő) nevében eljárva. A kivitelezési időszak alatt a
kivitelezés helyszínén a Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a folyó munkálatok
felügyeletéhez szükséges szakági műszaki ellenőrök folyamatos jelenlétét. 
Szerződő a projekt zárójelentésének az Irányító Hatóság által történő elfogadásáig és a projekt
Megvalósítására kötendő kivitelezési szerződés(ek)ben rögzített legkésőbbi jótállási időszak (24
hónap) végéig Ajánlatkérő (Megbízó) rendelkezésére kell állnia. 
A Megvalósítás tervezett időtartama 48 hónap. 
Megbízott köteles a feladatait a projekt összes rekonstrukciós munkálatainak végrehajtására
létrejött vállalkozási szerződés/ek módosítása esetén a módosított szerződés(ek)ben
meghatározott határidőnek megfelelően meghosszabbított időtartam alatt is ellátni. 
Szerződő közreműködik a projekt zárójelentésének elkészítésében, illetőleg a zárójelentésbe
bele kell építenie a Megvalósításra kötött szerződés(ek) zárójelentéseiben foglaltakat. 
A Megvalósítás FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint történik. 
A Megbízott szerződés szerinti feladatait részletesen a III. kötet - Feladatleírás tartalmazza.

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



6

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésben részt vevő, az alkalmasság
minimumkövetelményeinek történő megfelelés körében bemutatott személyi állomány
alkalmassági minimumkövetelményeken túli szakmai tapasztalata  32
2 2.1) Az M.2.a) pontban bevont „projektvezető szakember” - alk. min. köv. felüli -
projektvezetőként, vagy projektvezető helyettesként szerz. műsz. ellenőri és/vagy FIDIC mérn.
szakm. tapaszt. (hónap) 11
3 2.2) Azon vízgazd. vagy vízép. beruh. darabszáma, melyekben az M.2.a) pontban bev.
„projektvez. szakember” projektvez. vagy projektvez. hely. műsz. ellenőrként és/vagy FIDIC
mérnökként részt vett (db) 11
4 2.3) Az M.2.b) pontban bev. „projektvez.-hely. szakember” - alk. min. köv. felüli - projektvez.
vagy projektvez. helyettesként szerz. műsz. ellenőri és/vagy FIDIC mérnöki szakmai
tapasztalata (hónap) 5
5 2.4) proj.elemek dbszám, a terül.vízgazd.v.vízép.beruh. tartalmaz, amelyben
M.2.b)„projektvez.-hely.szakemb.”műsz.ell. és/vagy FIDIC mérn. fel. látott el (db) Projektel.:
pl.kivit.helysz.def. ld.dok. 5
6 3. A teljesítésben részt vevő, az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő
megfelelés körében bemutatott szakembereken túli személyi állomány szakmai
tapasztalata 18
7 3.1) A telj.bev.kív.szakemb.száma, akik rendelk. érv. 266/2013.Kr. SZB vagy egyenért.
szakm.gyak. jog. vagy a jog. megszerz. szüks. 266/2013.Kr.megköv. képesítési min.köv. és
szakm.gyak.idővel 6
8 3.2) A telj.bev.kív.szakemb.száma, akik rendelk. érv. 266/2013. Kr. ME-VZ v. azzal egyenért.
szakm.gyak. jog. vagy a jog. megszerz. szüks. 266/2013.Kr.-ben megköv. kép.min.köv.el és
szakm.gyak.idővel 6
9 3.3) A telj.bev.kív.szakemb.száma, akik rendelk.érv.266/2013.Kr.ME-M műsz.ell.jog. vagy
egyenért. szakm.gyak. jog., vagy a jog.megsz.szüks. 266/2013.Kr-ben megköv. kép. min.köv.
és szakm.gyak. idővel 6

 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: 72 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)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

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: „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című,
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projekt

II.2.14) További információ:

Részajánlattétel kizárásának indokolása a Kbt. 50.§ (2) bek. k) pontja és 61.§ (4) bek. alapján:
A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete (FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység), és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok
egymásra épülése, a komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a részekre
történő ajánlattételt.

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: A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) alapján az 
ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. 
A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az 
építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai 
kamara 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. 
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 a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által 
vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
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esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. 
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. 
A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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: Ajánlatkérő az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatát két szakaszban végzi. Az ajánlatkérő a 
bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is 
külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk. A Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdései szerint felhívást küld ki az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A részletes szabályokat a dokumentáció 11. 
fejezete tartalmazza. 
P.1. A 321/2015. Korm. r. 19. § (1) a) értelmében az 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) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül 
előfordult-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti, 30 naptári napot meghaladó sorbaállítás 
(a sorban állás szóhasználat is elfogadható). 
A vizsgálat kiterjed a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra is, azzal, hogy ezen 
számlák tekintetében a megszűnés dátumát követően kelt igazolás fogadható el a megfelelés 
igazolására. 
P.2. A 321/2015. Korm. r. 19. § (1) b) értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga 
előírja közzétételét - az 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 a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló
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adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges. 
 
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 (területi vízgazdálkodási vagy vízépítési tárgyú beruházás megvalósítása
során nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. 
P.3. A 321/2015. Korm. r. 19. § (1) c) és a 19. § (5) értelmében az ajánlattevő csatolja a felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (területi vízgazdálkodási vagy
vízépítési tárgyú beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenység) 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 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. 
P.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) d) alapján a biztosítási kötvény vagy a biztosítótól
származó egyéb igazolás másolatának benyújtása és az utolsó biztosítási díj megfizetésének
igazolása. 
A 321/2015. Korm. r. 19. § (3) szerinti eset fennállása esetén az érintett gazdasági szereplő az ott
előírtak szerint köteles eljárni. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. r. 19. § (7) bek. és a Kbt. 65. § (6)-(8) bek.
rendelkezései szintén alkalmazásra kerülnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, 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 30 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
P.2. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen
felhívás feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben
negatív volt.
A három lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági szereplők esetében az alkalmasság
minimumkövetelménye, hogy az ajánlattevő rendelkezzen működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (területi vízgazdálkodási vagy vízépítési tárgyú beruházás megvalósítása során nyújtott
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- 117 millió HUF árbevétellel.
P.3. jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából
(területi vízgazdálkodási vagy vízépítési tárgyú beruházás megvalósítása során nyújtott FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele összesen nem érte el legalább a 117 millió HUF összeget.
P.4. nem rendelkezik mérnöki tevékenységre érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melynek
mértéke legalább 300 millió HUF/év és legalább 150 millió HUF/káresemény.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatát két szakaszban végzi. Az ajánlatkérő a 
bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is 
külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk. A Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdései szerint felhívást küld ki az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A részletes szabályokat a dokumentáció 11. 
fejezete tartalmazza. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1), továbbá a Kbt. 65. § 
(6)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szintén alkalmazásra kerülnek. 
M.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) a) alapján az ajánlattevőnek a felhívás feladását megelőző 
36 hónap befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával és a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján. 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, a 
szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, az 
ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlattevőnek nyilatkozatban meg kell 
jelölnie, hogy a referencia igazolásokban és/vagy nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely 
alkalmassági minimumkövetelmény igazolására vonatkoznak (jelen felhívás vonatkozó pontjának 
megadásával). 
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amennyiben a FIDIC mérnöki és 
műszaki ellenőri tevékenység ellátásával érintett beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére 
jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban került sor. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (5) bek. rendelkezései 
szintén alkalmazásra kerülnek. 
M.2. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) b) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni 
azoknak a szakembereknek 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 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) bekezdés szerinti 
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon



11

nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő
benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban legalább 1 db, az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, olyan szolgáltatásra vonatkozó referenciával,
amely az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:
a) amelynek tárgya területi vízgazdálkodási vagy vízépítési tárgyú beruházás megvalósítása során
nyújtott FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása volt;
b) amely esetében a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatás értéke elérte legalább a nettó
85 millió HUF-ot;
M.2. nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.a) legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. Korm. rendelet szerinti SZB vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a
megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és
- a 297/2009. Korm. rendelet szerinti SZVV-3.5. szakértői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá
- legalább 36 hónap projektvezetőként, vagy projektvezető helyettesként szerzett műszaki ellenőri
és/vagy FIDIC mérnöki szakmai tapasztalattal, és legalább egy darab vízgazdálkodási vagy vízépítési
beruházás során projektvezetőként, vagy projektvezető helyettesként műszaki ellenőri és/vagy
FIDIC mérnöki szakmai tapasztalatot szerzett.
M.2.b) legalább 1 fő projektvezető-helyettes szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. Korm. rendelet szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal, továbbá
- legalább 36 hónap projektvezetőként, vagy projektvezető helyettesként szerzett műszaki ellenőri
és/vagy FIDIC mérnöki szakmai tapasztalattal, melyből legalább egy területi vízgazdálkodási vagy
vízépítési tárgyú beruházás megvalósítására irányult.
M.2.c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. Korm. rendelet szerinti ME-V műszaki ellenőri jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és
- legalább 3 év szakmai gyakorlattal építmények villamossági műszaki ellenőrzése területén;
M.2.d) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki
rendelkezik:
- a 266/2013. Korm. rendelet szerinti VZ-TER tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és
- a 297/2009. Korm. rendelet szerinti SZVV-3.6. szakértői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá
- legalább 36 hónap tervezői szakmai gyakorlattal vízgazdálkodási építmények szakterületen.
Egy személy egy pozícióba jelölhető a fentiek közül.
Ajánlatkérő az M.2. minden alpontja esetén elfogadja a külföldön szerzett gyakorlatot is.

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

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
- 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

teljesítési biztosíték a nettó megb. díj 5%-a (szerz. 5.7), rendelkezésre állási biztosíték a nettó megb. díj
5%-a (szerz. 5.8), előleg-visszafizetési biztosíték, mértéke: a szerz. elsz. összegének 10%-a és az
igényelt előleg különbözetére jutó tám. összege (szerz. 2.4, 2.16)
késedelmi, hibás telj. kötbér: a nettó megb. díj 0,2%-a/nap, de max. a nettó megb. díj 20%-a
meghiúsulási kötbér: a nettó megb. díj 20%-a
fiz. feltételek: Kbt. 135. § (1), (3)-(5), (6), Ptk. 6:130. § (1)-(2), Art. 36/A §
szállítói finansz. tám. intenz.: 100,000000%
fiz. határidő: a szállítói számlák és mellékletei IH általi kézhezvételétől számított 30 nap. (272/2014. Kr.
133.§ (1)).
Szállítói előleg: 50 %
A száll. előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg arányával
egyező mértékben kell elszámolni. (szerz.2.6, 2.16)
Részszámla: a kivitelez. feladatok készültségi fokának és előrehaladásának üteméhez kötött százalékos
mértékben napt. negyedévente (szerz.2.7)

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

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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 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: 2016/09/19 (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: 2016/11/18 (éééé/hh/nn)

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2016/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/C. I.em. 114. szoba

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
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 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége: 
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/nagymutargyak-fejlesztes-rekonstrukcio A regisztrálási 
adatokat a kozbeszerzes@tendersoft.hu címre vagy a +36 1 700 2021 telefax számra kell 
megküldeni. Regisztrálási adatok: a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérő 
szervezet neve, székhelye, adószáma, kapcsolattartásra szolgáló telefonszáma, telefaxszáma és 
e-mail címe. 
2. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét 
az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4)). 
3. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5)). 
4. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, vagy a Kbt. 63. § (1) 
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 8-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
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. 
5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-10 pont 
6. Azon módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
1. részszempont: Egyösszegű nettó megbízási díj (HUF) - fordított arányosítás 
2. részszempont: valamennyi alszempont esetében egyenes arányosítás 
3. részszempont: valamennyi alszempont esetében egyenes arányosítás 
7. A III.1.2) P/1-P/4. és III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített 
ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 
8. Ajánlati biztosíték: mértéke 1 millió HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a 
dokumentációban meghatározott módokon. 
9. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. 
10. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (6) c) alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben az 
ajánlattevő által megajánlott nettó megbízási díj a műszaki ellenőri feladatok tekintetében a nettó 
78.000.000,- Ft-ot, illetve a FIDIC mérnöki feladatok tekintetében a nettó 39.000.000,- Ft-ot 
meghaladja. Ajánlattevő köteles a Felolvasólapon elkülönítve megadni a műszaki ellenőri, illetve 
FIDIC mérnöki feladatok ellátására vonatkozó ajánlati árát 
11. Az ajánlatot papír alapon, 1 eredeti példányban, valamint 1 digitális példányban kell benyújtani. 
12. Ahol az ajánlatkérő valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az ajánlati 
biztosíték tekintetében a garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat 
eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását. Az ajánlat 68. § (2) szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a 66. § (2) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
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Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja. 
13. Szerződéskötési feltétel: műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki tevékenységre vonatkozó ISO 9001
és ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált vagy
azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvány megléte 
14. Az ajánlattételkor benyújtandó nyilatkozatok jegyzéke a dokumentáció 43. oldalán található.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság 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): 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 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 Hatóság 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): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2016/08/09 (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
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