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Komplex Tisza-tó projekt” II. ütemében megvalósuló
Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros
könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-0001 keretében

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.17.
Iktatószám: 9456/2016
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Magyarország; Keleti Főcsatorna és térsége.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.09.19.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy

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 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

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

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

 

I.2) Közös közbeszerzés
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 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/komplextiszato2 (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: Ész-Ker Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Pasaréti út 83.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Kapcsolattartó személy:

Telefon: +36 1 7888931

E-mail: titkarsag@eszker.eu

Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nemzeti azonosítószám: AK08474

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

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1012

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773
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Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL):

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

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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

x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

 Egyéb típus:

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: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna
létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-0001 keretében

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
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Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek
rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján

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: Vállalkozási szerződés a „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében
megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján
KEHOP-1.3.1.-15-2015-0001 keret

Rész száma:

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

Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 45248000-7

45248100-8
45245000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321, HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország; Keleti Főcsatorna és
térsége.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújításához szükséges építési munkák elvégzése a FIDIC 
Piros könyv alapján, az alábbiak figyelembevételével, a Tervdokumentációban meghatározottak 
szerint: 
A Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújítása: 
II-1. A Kfcs. torkolati szakaszán a feliszapoltság megszüntetése 
II-2. A Kfcs. torkolati szakaszán hordalék- és uszadékterelés 
II-3. A Kfcs. beeresztőzsilipének a rekonstrukciója 
II-4. A Kfcs. balmazújvárosi bukójának a rekonstrukciója 
II-5. A Kfcs. hajdúszoboszlói bukójának az átépítése
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II-6. A Kfcs. bakonszegi vízleadó műtárgyának átépítése 
II-7. A TÖR vízleadó csatornájának a rekonstrukciója 
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a dokumentáció mellékletét képező tervdokumentációk 
felülvizsgálata. 
Egyéb feladatok (részletes leírás a műszaki összefoglalóban): 
a) Tervezési feladatok 
-Részlettervek (pl.: műtárgy vasalási tervek, csomóponti vázlatok, stb.), 
-Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek), 
-Kitűzési terv, 
-Megvalósulási tervek, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése. 
b) Árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési terv készítése. Az intézkedési terv elkészítése 
és az Üzemeltető, Mérnök és Megrendelő általi jóváhagyása, feltétele a munkakezdési engedély 
kiadásának. 
c) Szakfelügyeletek biztosítása 
d) A Mérnökkel való együttműködés 
e) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok 
-Az átadott munkaterületeken az árvízvédekezés és vízkár-elhárítás biztosítása, 
-Megvalósítást jelző táblák kihelyezése, 
-A kivitelezéshez szükséges (vízjogi létesítési, környezetvédelmi kivételével) engedélyek 
beszerzése, hozzájárulás, hatósági, üzemeltetői, kezelői egyeztetések lefolytatása, 
-A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában 
és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken, 
-Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban. 
f) A nyertes ajánlattevő kötelessége a szerződés időtartama alatt hatályukat veszített engedélyek 
esetében az engedélyeztetési eljárás lefolytatása vagy ismételt lefolytatása, az ehhez szükséges 
dokumentációk előállítása, valamint ezek költségeinek viselése. 
A teljes mennyiség a jelen dokumentáció mellékletét képező Tervdokumentációban kerül 
részletesen kifejtésre. 
A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése és az üzemeltetési engedélyek 
beszerzéséhez szükséges dokumentáció átadása. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá a jótállási 
időszak alatt ajánlatkérő rendelkezésére állni, s az üzemeltetési engedélyezési eljárás során a 
szükséges tájékoztatásokat megadni, az általa készített engedélyes dokumentáció esetleges 
hiányosságait javítani. 
A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre áll a 13635/13/2010 számú TI-KTVF 
Vízjogi létesítési engedély, valamint az előbb említett vízjogi létesítési engedély 
35900/1067-14/2015 Ált. számú HBMKI Vízjogi létesítési engedély módosítása. 
A szerződés időtartama alatt, az árvíz, belvíz, jég, aszály okozta és egyéb környezeti károk 
elhárítására irányuló vízkár-elhárítási munkákat nyertes ajánlattevőnek kell az átadott 
munkaterületen elvégeznie. 
Ár- és belvízi védekezés során nyertes ajánlattevő köteles a munkaterületen történő védekezési 
feladatok elvégzésére, illetve a csatornákon, főcsatornákon történő munkavégzés során a 
csatorna, főcsatorna szakszerű üzemelésének és üzemszerű vízszolgáltatási képességének 
biztosítására. 
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képezi. 
A szerződés szerinti teljes mennyiség az árazatlan költségvetésben került meghatározásra,



6

amellyel összhangban kerültek előírásra a felhívás III.1.3) pontjában foglalt alkalmassági
követelmények, figyelemmel a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltakra.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 2.1 Alszempont: Szakmai tapasztalat - projektszám (A szerződés
teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata) 25
2 2.2.Alszempont: Árvízi védekezésben szerzett tapasztalat (A szerződés teljesítésében részt
vevő személyi állomány szakmai tapasztalata) 25

 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: 1 Pénznem: HUF

(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: 32 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:

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: KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001

II.2.14) További információ:
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Felelős műszaki vezetői feladatokat (műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény M/3. b)
c) és d) pontja) Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(10)bekezdésben foglaltak szerint olyan alapvető
fontosságú feladatoknak tekinti, amelyek tekintetében elvárja,hogy azokat az ajánlattevő (közös
ajánlattevők egyike) végezze el.A II.2.6) pont kitöltése a hirdetmény a Kiadóhivatal felé
továbbíthatóság 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) 
bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
alvállalkozó, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 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. 
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §,12-14. §, 15. § (1) 
bek., 16. § szerint történik. 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának 
igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) és 17. § (2) bek. szerint. 
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának 
igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) és 17. § (2) bek. szerint. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat 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 (Kr. 13. §). 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 
2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. (Kr. 26. § (1) bek. a) pontja) 
Az előírt alkalmassági követelmény igazolásának módja a Kr. 26. § (2) bek.-ben meghatározottak 
szerint szükséges. 
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők, amennyiben nem 
szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez 
szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés 
követelményét. 
Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról
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szóló igazolást. 
A Kr. 1. § (1) - (2) bek. alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. 
Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni. 
A Kr. 1. § (5) bekezdése a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőkre vonatkozik. 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg. 
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított kettő évre vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:

- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;

- pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e
15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. Ajánlattevő csatolja a Kr. 19. § b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját,
ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

A Kr. 19. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

P/3. Ajánlattevő csatolja a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozó - áfa nélkül számított - teljes árbevételéről
szóló nyilatkozatot és az ugyanezen időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya (vízépítésből és/vagy
vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) 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.
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A P/2. és P/3. alkalmassági követelmény esetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően
alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában érintett
szervezetekre vonatkozóan.

A Kr. 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb
igazolási módok helyett.

A Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.

A Kr. 1. § (1) - (2) bek. alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.

A Kr. 1. § (5) bekezdése a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőkre vonatkozik.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

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 fordult elő. 
Ajánlatkérő a „sorban állás” 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 három lezárt üzleti év során kettő üzleti évben negatív volt.



10

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 (vízépítésből,
vízgazdálkodási létesítmények építéséből és rekonstrukciójából) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a 1 200 000 000 HUF értéket. (Kr. 19. § (2) bekezdése) 
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított -
teljes árbevétele összesen nem éri el a 1 700 000 000 HUF értéket, az ugyanezen időszakra
vonatkozóan pedig a közbeszerzés tárgya szerinti (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási
létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele az elmúlt három üzleti évben összesen nem éri el a 1 200 000 000 HUF értéket. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek (P1.), 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 közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati 
felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya 
szerinti, legjelentősebb építési beruházások ismertetésére vonatkozó igazolását vagy nyilatkozatát 
a Kr. 22. § (3) bekezdése szerinti módon. 
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél 
megnevezését, az építési beruházás mennyiségét- az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 
tartalommal -, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési 
határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel 
időpontját), a teljesítés helyét, valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a Kr. 
22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó. 
M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre 
álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása, legalább az alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal. 
M/3. Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; 
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza; 
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
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- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba
történő bevonásáról tudomással bír. 
M/4. A Kr. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a környezetvédelmi
intézkedéseknek a leírását, amelyeket a jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud. 
A Kr. 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 21. § (1)-(3) bekezdésben foglalt
egyéb igazolási módok helyett. 
A Kr. 24. § (2) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó. 
A Kr. 1. § (1) - (2) bek. alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. 
Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni. 
A Kr. 1. § (5) bekezdése a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőkre vonatkozik. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M4.) a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során
megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
legalább az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) legfeljebb 2 darab 
szerződés keretén belül teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), összesen legalább 
nettó 1 200 000 000 HUF értékű, vízépítési munkára vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, 
amely munka(ák) összességében tartalmaz(nak) legalább: 
- 37.000 m3 csatorna bővítést és/vagy rekonstrukció és ökológiai csatorna és/vagy folyosó kotrása, 
valamint vizes élőhely kotrása víz alól száraz kotrási technológiával vagy úszó járműről hidraulikus 
kotróval, 
- 53.000 m3 mennyiségű mederkotrást (iszap és/vagy föld) hidromechanizációs kotrási 
technológiával, 
- Gabion/Reno matrac (vagy azzal egyenértékű) építése 800 m2 felülettel, 
- 4.700 m3 mennyiségű vízépítési kőszórást és/vagy kőrakat készítést, 
- 2 db 10 m3/sec áteresztő/kapacitású/képességű vízépítési műtárgy rekonstrukciója, 
- vízépítési műtárgy acél szerkezeteinek gyártása és/vagy rekonstrukciója 15.375 kg 
mennyiségben, 
A fent felsorolt mennyiségek teljesítése legfeljebb két referenciából állítható össze úgy, hogy vagy 
egy referenciából, vagy két referencia összesítésével lehet elérni a kívánt mennyiségeket. 
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül 
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra 
esik. 
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § (1)-(2) bek. 
alapul véve jár el. 
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi munkák megvalósításához
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szükséges - üzemképes és teljesítésre alkalmas állapotú- alábbi eszközökkel, berendezésekkel,
illetőleg műszaki felszereltséggel: 
- 1 db minimum 100 kw-os hidromechanizációs úszókotró 
- 1 db minimum 1,0 tonnás szádlemez verő berendezés 
 
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
a) 1 fő Vezető tisztségviselő, aki rendelkezik 
• Szakmai gyakorlat: 
- legalább 5 éves cégvezetői szakmai tapasztalattal 
b) 1 fő Projektvezető, aki rendelkezik 
• Végzettség: MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel 
• Szakmai gyakorlat: 
- MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal
továbbá 
- vízépítési területen a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat megszerzését
követően, legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik projektvezetőként vagy projektvezető
helyettesként és részt vett legalább egy darab nettó 1 200 000 000 HUF értékű vízépítési beruházás
megvalósításában 
c) 1 fő szakember, aki rendelkezik 
• Végzettség: MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel 
• Szakmai gyakorlat: 
- MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal továbbá 
- vízépítési területen legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább egy
darab vízépítési beruházás megvalósításában 
d) 1 fő szakember, aki rendelkezik 
• Végzettség: MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel 
• Szakmai gyakorlat: 
- MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal továbbá 
- vízépítési területen legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik 
Az a) - d) pontokban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében a szakemberek
között az átfedés nem megengedett, 1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető. 
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vízépítésre és/vagy vízi műtárgyak
kivitelezésére vonatkozó ISO 14001 jelű szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű, független
tanúsító szervezet által kiadott érvényes környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy az
egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

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:
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A finanszírozás módja:szállítói finanszírozás.
Mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után
napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten,de összesen legfeljebb a szerződés szerinti,áfa és tartalékkeret
nélkül számított ellenszolgáltatás (továbbiakban:ellenszolgáltatás) 15%-a), meghiúsulási kötbér
(mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű
összeg),előleg-visszafizetési biztosíték (szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás (tartalékkeret nélküli) összegének megfelelő
mértékű),teljesítési biztosíték (az ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg), jótállási biztosíték (az
ellenszolgáltatás 1 %-a).
Ajánlattevő szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rend. 119. § (1) bek. alapján.
A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. Részletes feltételek a
közbeszerzési dokumentumokban.

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

 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
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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: 15:00 (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: 15:00 (óó:pp) Hely: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/D. Földszinti nagytárgyaló

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban 
történő feltüntetését. 
2. Részajánlattétel:Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
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nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beruházás részekre
bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, üzemeltetési,
garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a projekt, így a projekt
kivitelezésére vonatkozó eljárása esetében a részajánlattétel a projekt teljes megvalósítását
veszélyeztetné.A rekonstrukcióval érintett létesítmények egy üzemeltetés alatt állnak, nem önálló,
hanem egymásra ható műszaki feladatleírással. Tekintettel arra, hogy a tervezést érintő
részfeladatok kapcsán pusztán részlettervek, organizációs terv előkészítése a feladat, amely a
kivitelezés során a Kivitelező által végzett feladatokhoz kapcsólódnak, így a részajánlattétel
biztosítása ennek okán sem lenne célszerű. 
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. 
4. Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött,melynek mértéke nettó 1.000.000,- Ft. Részletes
szabályokat a közbeszerzési dokumentumokban. 
5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei,jogszabályi hivatkozás: a Kbt. 135. § (1)-(6)
bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével 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. 
6. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. 
7. 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. 
8. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő
konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. 
9. 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/komplextiszato2 
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének
visszaigazolása. 
10. Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő
szempont (pontszám: 1-100). Módszer: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2.
értékelési részszempont: közvetlen pontkiosztás, melyre vonatkozó részletes leírás a
közbeszerzési dokumentumokban. 
11. Az ajánlattevő köteles -legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra: minimum 30.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000 Ft/ káresemény
összegű mély- és magasépítési feladatok ellátására vonatkozó felelősségbiztosítás, mely
határidőre való rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
12. Nyertes ajánlattevőnek pénzügyi ütemtervet és megvalósíthatósági ütemtervet kell készíteni a
szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. 
13. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az átláthatóságról.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

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 Kbt. 148. §
(3)-(4) bekezdésének megfelelően.

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

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/08/11 (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
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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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