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I. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.

Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím):
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Cím: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Telefon: +36 1 225-44-00
Fax: +36 1 212-07-73
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Lebonyolító szervezet:
Imperial Tender Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh. III./1.
Telefon: +36 1 205 3512
Fax: +36 1 205 3513
E-mail: kaszala.orsolya@imperialkft.hu
A 14/2016. (V. 25.) MvM. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó neve: Sárosi Tamás, levelezési címe: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh. III./1., email címe: sarosi.tamas@imperialkft.hu, lajstromszáma: 00278

2.

Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és a
közzétételének napjára:
Az eljárás megindításának dátuma: 2017. március 17.
Az Európai Unió hivatalos lapjában (TED): 2017/S 055-101119 azonosítószámon 2017. március 18án jelent meg.
Tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben: 4038/2017 azonosítószámon 2017. március 22én jelent meg.

3. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:
A keretmegállapodás tárgya: „Keretmegállapodás az Országos Vízügyi Főigazgatóság által
lebonyolítandó egyes vízgazdálkodási tárgyú projektek keretében tervezett építési beruházások
megvalósítására”
A keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2017. október 31.
Keretmegállapodásban részt vevő Vállalkozások:
AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és telekommunikációs Kft.
SWIETELSKY Magyarország Kft.
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatja le a Kbt. 105. §
(2) bekezdés c) pont szerint versenyújranyitással. A keretmegállapodást kötött ajánlattevőn kívül
más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni.

4. Az adott közbeszerzés tárgya, mennyisége:
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint”

Főbb számszerűsíthető adatok:


Mederrendezés, összesen 9901 fm hosszban, az alábbi vízfolyás szakaszokon:
o

Martonvásár: 16+404-17+278 km szelvények közötti szakasz

o

Gyúró: 25+324-26+544 km szelvények közötti szakasz

o

Bicske: 37+837-42+573 km szelvények közötti szakasz és
43+675-44+544 km szelvények közötti szakasz

o

Csabdi: 46+781-48+983 km szelvények közötti szakasz



Fenntartó sávok jókarba helyezése összesen 11006 fm hosszban.



Műtárgy rekonstrukció, építés
o

1 db duzzasztómű felújítása:


o

1 db osztó-duzzasztómű bontása és új műtárgy építése:




Martonvásár Arborétum betétpallós duzzasztó a 17+574 km szelvényben
Bicske IV. osztó-duzzasztómű a 42+313 km szelvényben

o

1 db új áteresz építése: Martonvásár 300 cm átmérőjű áteresz a 16+791 km
szelvényben

o

Oldalműtárgyak rekonstrukciója: 31 db meglévő áteresz rekonstrukciója, 43 db új
áteresz építése

o

A hidak környezetében mederburkolatok javítása, kialakítása: 16 db

o

A vízfolyás 44+544 km szelvényében a szükséges vízátvezető képesség biztosítása
érdekében a Mányi úti közúti híd (1104. j. Bicske-Zsámbék összekötő út 0+611 km
szelvényében ) átépítése.

Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése
Bicske belterületén árvízvédelmi mű építése a betorkolló árkokon új műtárgyak építésével, illetve
a meglévő műtárgyak felújításával a régi szelvényezés szerinti 42+243-43+325 km szelvények
között, mindkét parton. A fejlesztés Bicske Város Önkormányzata által az OVF részére átadott
Tertainstall TT.06/2011. munkaszámú és a KJ-07/2014. munkaszámú terv műszaki tartalma
alapján valósul meg.
A hivatkozott tervben tervezett árvízvédelmi fejlesztések:
V.b. árvédelmi fal
Árvédelmi töltés
(fm)
(fm)
2,0 m magas
jobb part

93

bal part

38

töltés lezárások

20

1,3 m magas
295

946

1039

678

1011
20

151
Összesen (fm)

Összesen
(fm)

295
446

1624

2070

o
o


Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása
o



Csőzsilip: 8 db
Csappantyús zsilip: 10 db
5 km hosszon a medret kísérő növényzet telepítése, a parti zonáció helyreállítása.

Hidrometeorológiai/csapadékmérő állomás telepítése és távjelzősítése. 1 db

Az új állomás kapcsolódik a „Váli-víz vízrendezési feladatai” című projekt keretében megvalósuló
monitoring rendszerhez.

Tervezési, engedélyeztetési feladatok:
-

Engedélyezési tervek

-

Építési munkák teljes körű kiviteli tervei,

-

Minden egyéb olyan terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez
(minőségbiztosítási terv, organizációs terv, megközelítő és szállítási útvonalak,
ideiglenes depóniák kijelölése, termőföld ideiglenes más célú hasznosítása, kíméleti
területek kijelölése, fakivágási terv, védett növények áttelepítési terve,
forgalomterelési terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi,
Biztonsági- és egészségvédelmi terv, bányahatósági tervek stb.)

-

Organizációs terv készítése

-

Üzemeltetési szabályzatok, karbantartási utasítások elkészítése

-

Vízjogi üzemelési engedélyes, használatba vételi engedélyes tervdokumentációk
összeállítása, jogerős üzemeltetési, használatbavételi engedélyek megszerzése

-

A kiviteli munkákhoz, az MT, az EVD lezáró Határozatában előírt, és az engedélyezési
tervdokumentáció készítés során felmerülő, a kivitelezéshez szükséges egyéb
dokumentumok elkészítése

-

Közmű kiváltási tervek műszaki szükségszerűség felmerülése esetén,

-

Egyéb tervezési munkák:


Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok készítése,



Megvalósulási tervek készítése.



Védekezési intézkedési terv készítése



egyéb az engedélyekben (végzések, határozatok) előírt tervek, kezelői,
szakhatósági hozzájárulások beszerzése és a kapcsolódó engedélyezések
lebonyolítása



ökológiai szempontú eredményességet igazoló monitoring



Engedélymódosítás, amennyiben szükséges



Földhivatali engedély (pl. földmérési jel áthelyezése)



Közterület használati engedélyek



Természetvédelmi hatósági engedélyek (fakivágás, védett növények áttelepítése)



Közmű- és közútkezelői hozzájárulások érvényességének meghosszabbításai szükség esetén



Hídépítési kiviteli terv benyújtása útügyi hatósághoz jóváhagyásra a 93/2012,(V.10.)
Kormányrendelet szerint.



Forgalomterelési terv benyújtása jóváhagyásra közútkezelőhöz (Magyar Közút)



Kezelői hozzájárulások, közműkezelői nyilatkozatok vízjogi üzemeltetési engedélyezési
eljáráshoz



Vízjogi üzemeltetési engedély



Vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció összeállítása, az
üzemeltetési engedélyeztetési eljárás megindítása (eljáráshoz kapcsolódó díjak megfizetésével)
továbbá a jótállási idő alatt az engedély megszerzésével kapcsolatos rendelkezésre állás.



Engedélyeztetési költségek viselése.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban (1/A. I. kötet) kerültek kifejtésre.

Nómenklatúra: Építési beruházás
Fő CPV-kód:
45240000-1 (Vízi létesítmények építése)
71245000-7 (Jóváhagyási és kiviteli tervek)

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint”
6.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A szerződés hatályba lépésétől számított 30 hónap.
7.

A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU211, HU212
A teljesítés helye: Komárom-Esztergom megye Tarján, valamint Fejér megye Ercsi, Ráckeresztúr,
Martonvásár, Tordas, Gyúró, Alcsútdoboz, Bicske és Csabdi települések közigazgatási területén.

8.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozás:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú programból történik. A
támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A támogatás intenzitása: 100,000000 %

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 50 %-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján.
A biztosítékot a Vállalkozó a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118.§ (2a) bekezdése szerint – saját
választása alapján – köteles teljesíteni és az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak
megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania.
A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában a felvett előleg
arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy az előleg 50 %-val legkésőbb a szerződés szerinti
ellenszolgáltatás elszámolható összegének 50 %-os teljesítéséig el kell számolni.
Nyertes ajánlattevő legalább 6 részszámla benyújtására van lehetősége, ahol az egyes részszámlák
értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes szerződéses ár 10 %-át. Az első részszámla benyújtására
legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték (szerződéses ár) 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés
esetén kell, hogy sor kerüljön. A számlát jogosult benyújtani, részletes számításokkal alátámasztottan,
az előrehaladás mértékével arányosan (a fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben), a
Mérnök által ellenőrzött, valamint az ajánlatkérő aláírásával elfogadott teljesítés igazolás alapján, a
számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.
Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének
(Egységes Működési Kézikönyv) 145.1 – 150.3 pontjaiban foglalt részletszabályok szerint kell eljárni.
Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat megbontva az alvállalkozói
és a saját teljesítés értékét.
A Vállalkozó számlái a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a
kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően 30 napon belül átutalással kerülnek
kiegyenlítésre, szállítói kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt.
135. § (1)-(6) és (9) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A-B.§-ai, a 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendelet előírásai, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés.
A Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Az uniós elszámolások eljárásrendjéből adódó
késedelem az Ajánlatkérőnek nem róható fel.
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében tartalékkeretet nem biztosít.
A kifizetésre és a dokumentációs kötelezettségre vonatkozó jogszabályok:
-

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: A Szerződés szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő
felelős - késedelmes teljesítése esetén (így különösen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdésének időpontja a szerződésben meghatározott időtartamon túli időpontra esik, vagy
az átadás-átvételi eljárás során az ajánlatkérő olyan hibákat észlel, melyek nem teszik lehetővé a
Létesítmény átvételét) a nyertes ajánlattevő minden késedelmes naptári nap után a szerződés
szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses Ár) értékének 1 %ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár értéke 25 %-ának megfelelő összegű késedelmi
kötbér megfizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő
jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha a
szerződés teljesítését megtagadná, vagy a szerződés teljesítése egyebekben olyan okból,
amelyért felelős meghiúsul. Ajánlatkérő jogosult különösen a meghiúsulási kötbért érvényesíteni,
minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg.
Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős a
szerződéses kötelezettségeinek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredően, a
Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja. Meghiúsulási kötbér mértéke a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses ár) 25 %-ának megfelelő
mértékű összeg.
Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépéséig köteles a szerződés
szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses Ár) 5 %-ának
megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére. Amennyiben a biztosítéki
okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés
teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték folyamatos
biztosítása. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára óvadékként történő befizetésével, átutalásával,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlattevő
részére. A teljesítési biztosítéknak a jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre
bocsátásáig érvényben kell maradnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható
összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a)
bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint
a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontban meghatározott módon, illetve formában, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §
(1) bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy
b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele
mellett nem nyújt biztosítékot. Amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosíték szolgáltatását
választja úgy, az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell
nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell
rendelkezésre állnia (hatályban lennie), amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget
100 %-ban elszámolták.

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásakor a jótállási időszak végéig hatályban, érvényben lévő jólteljesítési biztosítékot nyújtani
Ajánlatkérő részére. A biztosíték megfelelő formában történő nyújtása a végszámla benyújtásának
a feltétele, továbbá a teljesítési biztosíték felszabadításának feltétele. A biztosíték formájára a
Kbt. 134.§ (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Megrendelő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6)
bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges
nyújtani. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra (36 hónap) a Szerződéses Ár
értékének 5 %-a.
11. Ajánlattételi határidő, ajánlattétel nyelve, ajánlatok benyújtásának címe:
a) Ajánlattételi határidő: 2018. március 20. 11:00 óra március 29. 14:00 óra
b) Ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el.
c) Ajánlatok benyújtásának címe: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest,
Márvány utca 1/D. I. emelet 114. szoba
d) Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 08:00-17:30 óra között,
pénteki napokon 08:00-15:30 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óra
között lehet leadni.
13. Ajánlatok felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak:
Helye: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. I. emelet
114. szoba
Ideje: 2018. március 20. 11:00 óra március 29. 14:00 óra
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. §-ban meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
14. Ajánlati kötöttség időtartama:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig van kötve ajánlatához. Ajánlatkérő az
ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére,
miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az
ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított hatvan nappal meghosszabbodik.
15. Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6)
bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
16. Az ajánlatok értékelési szempontja

A Kbt. 105. § (4) bekezdése és a tárgyi nyílt keretmegállapodásos eljárás első részében kiadott
ajánlati dokumentáció I. 14. pontja és a megkötött keretmegállapodás II.2.5. pontja alapján
(Ajánlatkérő az eljárás második részében a keretmegállapodás megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontot alkalmazza) foglaltak alapján az
eljárás második részében - az elsőhöz hasonlóan -az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint történik, az alábbiak szerint:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának értékelési szempontja esetén
az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-10.
Értékelési szempont:

Súlyszám

1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)

20

2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)

20

3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)

10

4. Ajánlati ár (nettó HUF)

50

A nyertes ajánlattevő a 1-3. értékelési szempontok
szakemberekkel köteles a szerződést teljesíteni!

kapcsán

bemutatott

16.1. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot:
A 4. értékelési részszempont esetében az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével
történik. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a vállalkozói javaslatához igazodó
Mintaköltségvetését beárazva és annak valamennyi oldalát cégszerűen aláírva, valamint
azt elektronikus formában is csatolni a benyújtásra kerülő CD-n vagy DVD-n excel
formátumban. A dokumentációban rendelkezésre bocsátott Mintaköltségvetés - és az
abban szereplő tájékoztató mennyiségek az indikatív terv szerinti műszaki megoldáshoz
kapcsolódik. A dokumentációban rendelkezésre bocsátott indikatív tervben foglalt műszaki
megoldás választása esetén a dokumentáció részeként kiadott Mintaköltségvetést - az
abban szereplő tájékoztató mennyiségek figyelembevételével - kell teljes egészében

beárazva benyújtani valamint ajánlattevőnek be kell nyújtani (az ajánlattételi
dokumentáció IV. kötetében található, „Az ajánlati ár bontása” című árazatlan
költségvetést is)! Amennyiben ajánlattevő a kiadott indikatív tervtől részben vagy
egészben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, úgy ajánlattevőnek a vállalkozói
javaslatához, a választott műszaki megoldáshoz igazodóan kell elkészítenie, beáraznia és
benyújtania a keretmegállapodás részét képező és jelen eljárás keretében is kiadott
mintaköltségvetés tételeiből összeállított részletes költségvetését. Amennyiben
ajánlattevő a kiadott indikatív tervtől részben vagy egészben eltérő műszaki megoldásra
tesz ajánlatot, abban az esetben is fent ismertetettek mellett be kell nyújtania az
ajánlattételi dokumentáció IV. kötetében található, „Az ajánlati ár bontása” című
táblázatot is.
Ajánlatkérő
felhívja
az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatukat a
jelen
keretmegállapodásos eljárás első része során benyújtott ajánlatukban foglalt árazott
költségvetési kiírás (egységár-táblázat) szerint kell megtenniük, továbbá ajánlattevők a
már létrejött keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Ajánlatkérő számára
kedvezőbb egységárakat tartalmazó ajánlatot tehetnek. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevőket, hogy az ajánlatukhoz csatolt Mintaköltségvetésben egyértelműen jelöljék
meg azon tételeket, amelyeket a megkötött keretmegállapodás mellékletét képező
egységár-táblázat alapján (azonos vagy kedvezőbb egységárak alkalmazásával) adott
meg, illetve azokat, amelyek esetében az egységár-táblázat alkalmazható tételt nem
tartalmazott. Amennyiben olyan munkanem(ek)re szükséges ajánlatot adni, mely(ek) a
jelen közbeszerzési eljárás I. részében az ajánlati dokumentáció mellékleteként kiadott
mintaköltségvetésben nem szerepel(nek), úgy az ajánlattevők által ezen tétel(ek)
tekintetében megajánlott egységár nem lehet magasabb a jelen közbeszerzési eljárás
második része során az adott egyedi beszerzés jelen ajánlattételi felhívása megküldésének
napján érvényes építési norma (TERC) irányadó díjtételénél.
16.2. Az 1-3. értékelési szempontok vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszer
alkalmazásával történik az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő az 1-3. értékelési szempontokkal összefüggésben az alábbiakat vizsgálja:
1. értékelési szempont:
Az „M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)” értékelési szempont esetén a
III.1.3. M/2.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember a
legalább nettó 500 Mft kivitelezési költséget elérő vízgazdálkodási létesítmények
építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalat
darabszámát vizsgálja ajánlatkérő. Amennyiben a megjelölt szakember legalább 2 db jelen
pont szerinti beruházás építésében, vagy rekonstrukciójában szerzett projektvezetői
szakmai tapasztalattal bír, úgy ajánlattevő ezen értékelési szempont tekintetében maximális
pontot kap. Ajánlatkérő projektvezető tapasztalat alatt a projekt(ek) teljes körű
megvalósulásának az összefogását érti a projektcélok megvalósulása érdekében.
2. értékelési szempont:
Az „M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)” értékelési szempont esetén a
III.1.3. M/2.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember a
legalább nettó 500 Mft kivitelezési költséget elérő vízgazdálkodási létesítmények

tervezésében szerzett felelős tervezői szakmai tapasztalat darabszámát vizsgálja
ajánlatkérő. Amennyiben a megjelölt szakember legalább 4 db jelen pont szerinti beruházás
tervezésében szerzett felelős tervezői szakmai tapasztalattal bír, úgy ajánlattevő ezen
értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap.
3. értékelési szempont:
Az „M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)” értékelési szempont esetén a
III.1.3. M/2.3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember
belterületi vízkárelhárítási terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalat darabszámát
vizsgálja ajánlatkérő. Amennyiben a megjelölt szakember legalább 4 db belterületi
vízkárelhárítási terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal bír, úgy ajánlattevő ezen
értékelési szempont tekintetében maximális pontot kap.
Értékelési szempontonként a legtöbb darabszámú szakmai tapasztalatot vállalt ajánlat,
valamint a jelen pontban meghatározott maximum szint minősül a legelőnyösebb ajánlati
tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat, vagy több, maximum szintet elérő ajánlat esetén
azok az ajánlatok kapják a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet
alkalmazásával kap pontot:
P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
Amennyiben az 1-3. értékelési szempontok esetében a jelen pont szerinti maximális szint
feletti megajánlások érkeznek, ajánlatkérő a pontszámítás során A legjobb értékként a jelen
pont szerinti maximális megajánlást tekinti.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok valamennyi értékelési szempont
tekintetében egyaránt a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás
során kettő tizedesjegyig kerekít.
Ajánlattevők az 1-3. értékelési szempontok bármelyike esetében tehetnek 0 darab
megajánlást is, mely esetben ajánlattevő az adott értékelési szempontra az adható
minimális 1 pontot kapja.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatban kell megneveznie azon a
keretmegállapodás 1. részének felhívásában III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pontok bármelyikében
meghatározott feltételeknek megfelelő szakembereket, akiket az értékelésbe be kíván
vonni. Ajánlattevőnek keretmegállapodás 1. részének felhívásában III.1.3) M/2.1.-M/2.3.
pontok mindegyikére tekintetében pontonként kizárólag 1 szakembert nevezhetett meg
(azaz összesen 3 szakembert), mint az értékelésbe bevonni kívánt szakembert. Egy pont
tekintetében több szakember megnevezése esetén az adott pont tekintetében 1. helyen
(az adott pont tekintetében legalacsonyabb sorszámmal) megnevezett szakembert veszi
figyelembe ajánlatkérő. Ajánlattevő fenti nyilatkozatában megnevezett szakemberek
szakmai önéletrajzával köteles alátámasztani az 1.-3. értékelési szempont tekintetében tett
vállalásait az értékelés tekintetében megnevezett szakemberek értékelés szempontjából
releváns szakmai tapasztalatának feltüntetésével (az adott projekt/beruházás, valamint az
ellátott funkció feltüntetése szükséges, legalább év/hónap bontásban). Az ajánlatban
csatolt önéletrajzban kizárólag az 1-3. értékelési szempontok tekintetében tett vállalást
alátámasztó adatok kerüljenek feltüntetésre.

16.3. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot
tevő ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag a keretmegállapodásban
foglaltakkal azonos vagy az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
17. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények:

1. Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell - a jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek
megfelelően - elkészítenie és benyújtania:

-

-

-

-

-

az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen;
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget,
vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és 3 db elektronikus (CD/DVD) példányban
kell beadni. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus példány között eltérés van,
ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
a zárt csomagon „Ajánlat – „Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak

rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és
kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint” valamint: „Csak közbeszerzési eljárás
során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

18. Részajánlat és többváltozatú ajánlat tételének lehetősége
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Ajánlatkérő a részajánlattétel
lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy
a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó
további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és
a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a
kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak,
egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló
egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban
megoldható.
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
19. Ajánlati biztosíték
Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20. Egyéb információk, követelmények:

1. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő eredeti aláírt kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
be lehet nyújtani. Az ajánlat eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal köteles megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt
megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem
kötelező megadnia.
4. Közös ajánlattevők esetében a keretmegállapodásos eljárás 1. részében létrejött konzorciumi
megállapodást (vagy annak másolatát) az ajánlatban csatolni szükséges.
5. A szerződéses feltételek a FIDIC ún. „Sárga könyv” figyelembevételével kerültek meghatározásra.
Ahol ajánlatkérő a felhívásban, dokumentációban FIDIC terminológia szerinti fogalmakat alkalmaz, ott
a FIDIC Sárga könyvben (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett
építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember),
illetve a Különleges Feltételekben definiált, meghatározott tartalmat kell érteni az adott
megnevezéseken.
6. A jelen eljárás lefolytatására a keretmegállapodásos eljárás első része indításának hatályos Kbt.
rendelkezései irányadóak, figyelemmel a Kbt. átmeneti rendelkezései között rögzített hatályba léptető
(197. § (6)-(7) bekezdés) rendelkezésekre is.
7. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart, az ajánlatokat a benyújtott írásos ajánlatok alapján értékeli.
8. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.
9. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás
nyertesével vagy – amennyiben azt ilyen minőségben az ajánlatok elbírálásáról szólóírásbeli
összegezésben megjelölte – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel(személlyel) köti meg a szerződést.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell jelen szerződésre figyelemmel
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén
is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálására a Kbt. 69. § (1) bekezdését
és a 73–75. §-okat alkalmazza.
12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 50.000.000,HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év limitű All Risks típusú felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson,
s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre

(romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak
fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített
anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik
személynek okozott dologi és személyi károkra.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 40.000.000,HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a
teljes szerződés szerinti tervezési munkákra.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés
időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő
a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
15. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a keretmegállapodásos eljárás első része
óta sem következtek be velük, illetve az alvállalkozóikkal / kapacitást nyújtó
szervezetükkel szemben a keretmegállapodás 1. részében előírt kizáró okok.
16. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén
az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem
ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást;
17. Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban
változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell.
19. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
20. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek a
szerződéskötés időpontjában ismert valamennyi a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozót
bejelentenie, – ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – és a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az
ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt.

21. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az indikatív tervben foglalt vagy
attól eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.
Amennyiben ajánlattevő az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól eltérő műszaki
megoldásra tesz ajánlatot, az ajánlatban ajánlattevőnek az eltérés részletes
tartalmát is be kell mutatnia!
22. Ajánlattevő köteles a dokumentáció részét képező „ajánlati nyilatkozat függeléke” elnevezésű
dokumentumot kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatához csatolni.
21) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. február 28.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE, AJÁNLOTT IGAZOLÁSÉS NYILATKOZATMINTÁK
2. KÖTET: SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS TERVEZETE (ÖNÁLLÓ MELLÉKLETBEN)
3. KÖTET: MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK (ÖNÁLLÓ MELLÉKLETBEN)
4. KÖTET: AJÁNLATI ÁR BONTÁSA, MENNYISÉGEK (ÖNÁLLÓ MELLÉKLETBEN)
5. KÖTET: INDIKATÍV TERVDOKUMENTÁCIÓ (ÖNÁLLÓ MELLÉKLETBEN)
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél
nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó).
Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
1. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

1.1. Ajánlattevő a versenyújranyitási felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.

1.2. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de
az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal köteles megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási
határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az
ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.

1.3.

Ajánlattevő információt a következő kapcsolattartási ponton szerezhet:
Imperial Tender Kft
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh. III./1
E-mail: kaszala.orsolya@imperialkft.hu
Fax: 06-1/205 3513

1.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/205-35-13-as faxszámra
vagy kaszala.orsolya@imperialkft.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!

1.5. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon

meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az
ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra
jogosulthoz kerüljön.

2.

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

2.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

2.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

2.3. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti

az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő
ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás
további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

2.4. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást
kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.

2.5. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására

határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

3.

ELŐZETES VITARENDEZÉS

3.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az ajánlattételi felhívás 1.
pontjában, a lebonyolító szervezetként megjelölt kapcsolattartási címre kell benyújtani:
Imperial Tender Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh.III/1
E-mail: kaszala.orsolya@imperialkft.hu
Fax: 06-1/205 3513
4.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

4.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.

4.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel
- a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

4.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése

napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett
második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik.

4.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:




a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

4.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha:

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel.

a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

4.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

4.8. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet
az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

5.

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:

5.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az

ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

5.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során
meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti követelményeknek.
Környezetvédelmi kérdésekben: Földművelésügyi Minisztérium,

Szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma és Igazságügyi Minisztérium.
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. számú melléklet
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (2.1. /2.2. sz. melléklet)
Ajánlati ár bontása (IV. kötet, külön mellékletként kerül rendelkezésre bocsátásra)
Ajánlati nyilatkozat függeléke (2.3. sz. melléklet)
Értékelési szempontokhoz kapcsolódó szakemberekre vonatkozó nyilatkozat és a
szakemberek szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelési
szempontra vonatkozó megajánlása egyértelműen ellenőrizhető legyen. (12-13. sz.
melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (3. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (4. sz. melléklet)
Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (5. sz. melléklet)
III.
FEJEZET:
AZ
AJÁNLATTÉTELI
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

FELHÍVÁSBAN

ELŐÍRT

EGYÉB

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (8. sz.
melléklet)
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat a műszaki megoldásra vonatkozóan (10.sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és
jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (11. sz. melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzésről (9. számú melléklet)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (6. sz. melléklet)
Mintaköltségvetés (külön mellékletként kerül rendelkezésre bocsátásra)
IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz ajánlattevő indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet [Kbt. 44. § (1)
bekezdés].
V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK
(ADOTT ESETBEN)

önálló
mellékletben

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re
vagy DVD-re írt 3 db elektronikus példányát!
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

2.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
A KBT. 66. § (5) BEKEZDÉS ALAPJÁN
(önálló ajánlattétel esetén)
1. Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Adószám:
Telefon:

Fax:

E-mail:

2. Ajánlattétel tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak
rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során
tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint”

3. Ajánlat:
Részszempont

Ajánlat

1.

M/2.1.
pontnak
tapasztalata (db)

megfelelő

szakember

………….. db

2.

M/2.2.
pontnak
tapasztalata (db)

megfelelő

szakember

………….. db

3.

M/2.3.
pontnak
tapasztalata (db)

megfelelő

szakember

………… db

4.

Ajánlati ár (nettó HUF)

nettó ……………. HUF

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2.2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
A KBT. 66. § (5) BEKEZDÉS ALAPJÁN
(közös ajánlattétel esetén)
1. Közös ajánlattevők
Név:
Székhely:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):
2. Ajánlattétel tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak
rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során
tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint”
3. Ajánlat:
Részszempont

Ajánlat

1.

M/2.1.
pontnak
tapasztalata (db)

megfelelő

szakember

………….. db

2.

M/2.2.
pontnak
tapasztalata (db)

megfelelő

szakember

………….. db

3.

M/2.3.
pontnak
tapasztalata (db)

megfelelő

szakember

………… db

4.

Ajánlati ár (nettó HUF)

nettó ……………. HUF

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2.3. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE
„Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-152016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása
FIDIC Sárga könyv szerint”

Alcikkely (Szerződéses Feltételek)
Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

Megrendelő megnevezése és címe

1.1.2.2 és

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1.3

1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

1.1.2.3 és

……………

1.3

……………*

1.1.2.4 és

ISTER Mérnökiroda Kft.

1.3

2091 Etyek, Hősök tere 11.

Vállalkozó megnevezése és címe

Mérnök megnevezése és címe

szentlaszlo@isterkft.hu
Megvalósítás időtartama

1.1.3.3

30 hónap

Jótállási időszak

1.1.3.7

36 hónap

Elektronikus kommunikáció rendszerei

1.3

Telefax, elektronikus építési napló

Mértékadó jog

1.4

A Magyarország területén érvényben lévő
jogszabályok

Mértékadó nyelv

1.4

Magyar

Kommunikáció nyelve

1.4

Magyar

A munkaterület átadásának időpontja

2.1

a Szerződéses Megállapodás 2.20 pontja
szerint

Vállalkozó értesítési kötelezettsége

5.1

a munkaterület átadását követő 28 napon
belül

4.2.
A Teljesítési Biztosíték összege

A Szerződéses Ár 5 %-a olyan
pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár
fizetendő

A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött
Biztosíték összege

Általános jótállás időszakára Szerződéses Ár
5%

Rendes munkaidő

6.5.

A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza
meg a Különös Feltételekben részletezett
korlátozások figyelembevételével

Késedelmi kötbér mértéke

8.7. és 14.15 (b)

A Szerződéses Ár 1 %-a naptári naponta

Késedelmi kötbér összegének felső
határa

8.7

A Szerződéses Ár 25 %-a

Megnevezés:

Alcikkely:

Meghiúsulási kötbér
Az Előleg teljes mértéke

Adat:
A Szerződéses Ár 25 %-a

14.2

A Szerződéses Ár elszámolható
részének .................*%-a olyan
pénznemben, ahogyan a Szerződés
Elfogadott Végösszege fizetendő

14.15

magyar forint

(a) a biztosítás megkötésének igazolása

18.1

szerződéskötés időpontjáig kell igazolni

(b) a vonatkozó kötvények

18.1

28 nap a szerződés hatályba lépésétől

Harmadik fél biztosítás minimális
összege

18.3

építési munkák:

(a Szerződéses Ár elszámolható
részének max 50 %-a)
Kifizetés pénzneme

Biztosítás benyújtásának határideje:

100.000.000,-HUF/év és minimum 50.000.
000,- HUF/káreseményenként
tervezési munkák:
100.000.000,-HUF/év és minimum 40.000.
000,- HUF/káreseményenként

Döntőbizottság tagjainak száma

20.2

nem kerül alkalmazásra

Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha
nem egyetértésen alapul)

20.3

nem kerül alkalmazásra

Keltezés:
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 1 képviselője a „Vállalkozási szerződés
keretében
a „Szent László-patak rehabilitációja”
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv
szerint” tárgyban indított eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
A Kbt. 66. § (2) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy az általunk teljes körűen megismert
dokumentumokon alapszik.
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat
az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet
megkötését vállaljuk és azt a létrejövő szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

1

Kérjük aláhúzással jelölni!

4. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 2 képviselője a „Vállalkozási szerződés
keretében
a „Szent László-patak rehabilitációja”
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv
szerint”tárgyban indított eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk


a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szerint ……………………………………vállalkozásnak3 minősül /



nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
hatálya alá4.

szóló

törvény

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2

Kérjük aláhúzással jelölni!
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
4
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
3

5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 5 képviselője a „Vállalkozási szerződés
keretében
a „Szent László-patak rehabilitációja”
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv
szerint”tárgyban indított eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt
alvállalkozókról.
I.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján 6, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban
meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe 7:
A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog
igénybe venni

II.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján8, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban
meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem
igénybe:
Alvállalkozó neve, címe

A közbeszerzés azon része/részei,
amelynek teljesítését az alvállalkozó
fogja végezni

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

5

Kérjük aláhúzással jelölni!
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban,
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.
7
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
8
Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban,
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
6

6. számú melléklet
NYILATKOZAT
felelősségbiztosításról
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 9 képviselője a „Vállalkozási szerződés
keretében
a „Szent László-patak rehabilitációja”
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv
szerint”tárgyban indított eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom.
Ezúton
NYILATKOZOM,
hogy a szerződéskötés időpontjára legalább 50.000.000,- HUF/káresemény és legalább 100.000.000,HUF/év limitű All Risks típusú felelősségbiztosítással rendelkezni fogok felhívásban és a
szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően, továbbá nyilatkozom, hogy legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára legalább 40.000.000,- HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év
limitű tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni fogok.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

9

Kérjük aláhúzással jelölni!

7. számú melléklet

Nyilatkozat a kizáró okokról10
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 11 képviselője a „Vállalkozási szerződés
keretében
a „Szent László-patak rehabilitációja”
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv
szerint”tárgyban indított eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom, hogy
a keretmegállapodásos eljárás első része óta nem következtek be velünk, illetve az alvállalkozóinkkal /
kapacitást nyújtó szervezetünkkel szemben a keretmegállapodásos eljárás 1. részében előírt kizáró okok.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

10

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

11

Kérjük aláhúzással jelölni!

8. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom
____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím:
______________________________), hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a „Szent

László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során
tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint” tárgyban készített
ajánlatunkat aláírásával ellássa és meghatalmazom az eljárásban történő jognyilatkozattételre és
kötelezettség vállalására.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó cégjegyzésre
jogosultképviselőjének aláírása)

(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

9. számú melléklet
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott12 képviselője a „Vállalkozási szerződés

keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv
szerint” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a
változásbejegyzés vonatkozásában.

Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás13
Vagy
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban 14
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

12
13
14

Kérjük aláhúzással jelölni!
Megfelelő válasz aláhúzandó!
Megfelelő válasz aláhúzandó!

10. számú melléklet
NYILATKOZAT
MŰSZAKI MEGOLDÁSRA VONATKOZÓAN
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (érdekelt gazdasági szereplő
megnevezése) …………………………. (székhelye) …………………………. (adószáma) nevében cégjegyzésre
jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője 15, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő
által „Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-

15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása
FIDIC Sárga könyv szerint” megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom,
a) az indikatív tervdokumentációban foglalt műszaki megoldásra teszek ajánlatot.
vagy
b) az indikatív tervdokumentációban foglaltaktól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki
megoldásra teszek ajánlatot.16

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

15

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
A megfelelő rész aláhozandó. Amennyiben ajánlattevő az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól eltérő műszaki
megoldásra tesz ajánlatot, az ajánlatban ajánlattevőnek az eltérés részletes tartalmát is be kell mutatnia!
16

11. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint előleg-visszafizetési, teljesítési biztosíték és
jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által

„Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-152016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC
Sárga könyv szerint” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
amennyiben előlegigényléssel kívánok élni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
(tartalékkeret nélküli) összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 135.
§ (9) bekezdésben foglaltak illetve a 272/2014. Korm. rendelet szerint rendelkezésre bocsátom,
legkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig, kivéve, ha az igényelt előleg összege nem haladja
meg a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-át.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
a kikötött - a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű –
teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre bocsátom.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
a kikötött szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű –
jólteljesítési biztosítékot a teljesítés időpontjától rendelkezésre bocsátom.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

12. számú melléklet
NYILATKOZAT
az értékelésre bevonni kívánt szakemberekről
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)……………………………………………(székhely:………………………………………)
cégjegyzésre
jogosult
képviselője/meghatalmazott képviselője 17 ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint
ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 18 rendelkezik a

„Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-152016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC
Sárga könyv szerint” tárgyúban az 1-3. értékelési részszempontokra az alábbi szakembereket
kívánom bemutatni:

Szakember neve

Értékelési szempont,
amely kapcsán a
szakember
bemutatásra kerül

Végzettsége,
képzettsége

Tapasztalat

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:


a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy azok
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen
megállapítható legyen.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

17
18

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

13. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

AZ ______19 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ
TAPASZTALAT ISMERTETÉSE20
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi tapasztalat ismertetése,
KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai (évhónap pontossággal)

Ellátott munkakör és feladatok
felsorolása, olyan
részletességgel hogy abból az
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT
SZERINTI megajánlás
ellenőrizhető legyen

Szakmai
tapasztalat
számszerűen
megadva

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ
TAPASZTALAT ÖSSZESEN21:
MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

19
20
21

Munkahely megnevezése / Beosztás

Az adott értékelési részszempontot szükséges feltüntetni.
A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető
A felolvasólapon szerepeltetendő érték.

EGYÉB
Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns): ..........................................................
Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns): ............................................

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű aláírása)

