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1. Aiánlatkéti5 adatai:
Ajánlatkérőre vonatkozó információlc
oĺszágos Y ízugyi F őigazgatőság
Cím: 1012 Budapest,IVĺárvány u.1'/D.
Telefon: +36 1,225-44-00

Fax: +361212-07-73
E-mail buzsaki.judit@ovf.hu

lrbonyolító szervezetre vonatkozó információlc
Első Magy at Kőzbeszeľzési "Í anárcsadő Ztt.
Cím: 1061 Budapest, Andrássy in t7.II. emelet 10.

Tel.: +361793-0640
Fax: +36 1793-0648

Kapcsolaĺartó: dr. Molnár Éva (FAKSZ lajstrorĺx zam: OO5L2)

Email: dĺEohaĺęv@nskb!.ęu

2. Hivatkozás a keľetmegállapodásos eliátás első részét megindító hitdetményte és a
kozzétételéne k nap j ára :

Az e|járás megindításának dátuma: 2017 . márcitls 1 Z.

Az Ąán|aú felhívás az Európai Unió Hivatalos
azonosftőszÁmon 20 17 . március 1 8- án jelent me g.

Az ajánlrari felhívás újékoztaú }elleggel a

azonosftőszÁmon 20 17 . márc ius 22- én j e le nt me g.

3. Hivatkozás a megkijt<itt keľetmegállapodásĺa:
A lĺeretmegállapodás tárg)"a: ,,Keretmegállapodás az oĺszágos Vízügyi Főigazgatőság által
lebonyclítandó egyes v'zgazdálkodlsi áryyű projekek lĺeretében tervezetÍ építési beruháások
megvalósítására''

A lĺeretmegállapodás megkötésének időpontja : 2017 . okóber 3 1.

A keretmegállapodás lĺeretösszege : 30.000.000.OOO,- Ft,
A keretmegállapodás időbeli hatálłąz a szerződéskötés nap1fuő| szÁmftoĺt 48 hónap, mely a Kbt.
104. s (6) belĺezdésére tekintette| 1'2 hónappal meghosszabbítható, amerrnyiben a támogatási
ciklus lejäntĺntekinteĺel, a lreretmegállapodás a|apjänfoĘmatban lévő szerződés teljesítése alan,
az e|őkészités-terveŕs során oĘn lĺapcsolódó, előre nem látható többletfeladat merülne fel,
meýnek megvalós ítás a a rendeltetés s ze rű has ználathoz s ziils é ges.

A lĺeretmegállaPodásban részes Vállalkoás olc

Yä|hlkoző 1:

CÉg neve: Szabadics Közmű és MélyépítijZtt.
Székhelye: 8749 Za|a|saros, Jegenye sor 3.

CÁgegyzélszäma: 20- 1'0-0 40239

AdőszÁma: 13748429-2-20

Lap1ában (TED) 2017/s o55-1o1119

KozbesznrzÁsi Értesítőben 4038/2017

Yállalkoző 2z

CÉg neve: KOTIVIÉP'B Közép-Tiszavidéki Yizépitő és Telekommunikációs Kft.
SzékheĘ: 5000 SzolnoĘGizu. L.

Gg]egyzélszÁma: 16-09 -004997
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Adőszama:

Yá|lalkozí 3:

Gg neve:

Szekhelye:

Ggjegyzé|száma:
Adószáma:

Yäl|a|koző 4z

CÉg neve:

Szélihelp:
CégregyzélszÁma:

AdőszÁma:

1,1505s61-2-16

AQUA-GENERÁL Szennyvíztechnológia-építő, Keĺeskedelmi és Szolgáltató Kft.
4200 Hąd{Iszoboszló, Keleti u. 34.

09-09-011387

1,3445762-2-09

Ajánlar|<erő a jelen eljánst a fent megjelölt keretmegállapodás a|apján fo|r1tarja le a Kbt. 1o5. s
Q) be|<ezdés c) pont szerint venen1ijranyitással. A keretmegállapodást kötön ajánlattevón kívül
más ajánlatcevőtaz eljárásba nem lehet bevonni'

4. A veľseny ťrjľanyitásos eljárás tátgya, főbb mennyisége:
Vállalkozási szerződés lĺeretében a ,,Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.'' KEHOP-
t.3.0-15-2017-00017 azonosítőszámú projek során rcrvezési és kivitelezési munkák megvalósítása
FIDIC Sárga Könyv szerint - Flejóki.inl szivat/í:telep és Hejő-főcsatorna torkolati zsilip
rekonstrukciója (EMWZIG) és Belvízvédelmi mí vek rekonstrukciója a FETIWZIG 41'-44. és
46. szÁmű', a TIYIZIG 47 ., 48., 49., 5o.,54. és 58. sámú és az ADIJVIZIG 17-19. és 84. sńmű
belvízrends zerében

Az e|iátás tátgya: Építési benlházás

Fő CPV-kód:
45200000-9 Teljes vagyrész|eges magas- és méýpítési munlĺa

További CPV-kódok:
45240000Ą Vízi létesítmények építése

452+7 Ll}- 4 Gatornaépítés
45252724-3 Kotrási és szivatq,úzási munkák
45247200-2 Gfuakés hasonló rögzfteu szerlĺezetek építése

45232L30-2 E sóvízcsatoma építése

45247000-0 Ghak, csatornáĘ öntözőcsatomák és v'uvezeté|<ek építése
7L322000-7 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mémöki tervezési szolgáltatások
7 L320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltaúsok
7L323100-9 Villamosenergia-rendszereklĺel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgálatások

A kivite lezé s f abb újékonaó j e lle gű, terv ezelÍ me nnyis é ge i az a|äbbia|ę

Belvízvédelmi miívek tekonstrukciója a FETIVIZIG 41-44. és 46. szálmtt
belvízrendszeĺében:
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Nádkaszálás - kb. 254 600 m2

Gerjeirtás _ló.44 900 m2

Járőftkészítés - |ó. 23 10o m2

Csatornakotľás - kö. st 000 m3

Gyö|<eruőnás iszapolás _ 78 500 fm
Depónia rendezés _ kb. 81 500 fm
Szelvenykövek pótlása - lb. 2,7 krn
Műtárgyfelújítás _ lĺb.40 db
Täroző kotrás -Ió.1'23 900 m3 (2 db)
Fakitermel& - kb.730 db
Depónia rendezŕs - kb. 81 500 m3

Heiőkürti szivattyútelep és Hejő-főcsatofna toĺkolati zsilip ľekonstĺukciója (ÉMVIZIG):

o J db írj szivatryu, szivatýépi.ileten belüli gépeszeti munkáĘ
o A szivanyútelep előni összekötő csatorna űj űzlholganYott fixgerebeĘ korlátok készítése;
. Hqő-főcsatorna torkolati csőzsilip felújítása;
. Szivanŕház, gépészlakis felťrjítása.

Belvízvédelmi művek rekonstrukciőia a TIVIZIG 47., 48., 49., 50., 54. és 58. számú
belvízľendszeĺében

. Nádlĺaszźt|ás _kb.224 900 fl.

. Gerjeirtás _ kb. 165 300 m2

. Járőűtkészítés - kb. 28 8oo m2

. Gyökérzőnás iszapolás - 91 550 fm

. Gatornakotrás _|b.271' 200 m3

. Depónia rendezés - l.ů.306 450 m3

. MűtárgyÍelűjftäs_5db

. Fakitermelés _ kb. 300 db

Belvízvédelmi művek ľekonstľukcióia az ADUVIZIG 17-19. és 84. számú
belvízĺendszeľében

. Nádlĺaszá|ás _llľ..265 900 m2

. Gerjeinás _ lĺb. 32900 m2

. lärő{ĺkészítés - kb. 20 850 m2

. Gatornakotrás _ kb. 40 2761'n3
o Depóniarendezés_ kb. 0t 100 m3
. Mlitárg,1Íel{ýftäs - kb. 4 db
. Fakitermelés - kb. 135 db
. G)okeruőnás iszapolás _ 53 700 fm
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Nyertesaján|attevőf .eladathképeziktovábbáktilönösen:

- kiviteli szintű tervek elkészítése a t9L/2oo9. (Ix. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő
tanalommal a baleseti és egésxégvédelrni terwel, minőségi előírásoklĺal,

- a sztrződés teljesítése érdekében szükséges engedély hozzÁjäru|äs megszerzése, hatósági,
keze|ői eg)reäetések' hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az tizemeltetési
engedéĘztetés),

- érintett létesítmények átépítése/áthe|yezése, kivitelezési tervek elkészítése, üzemeltetőklĺel,
há|őzati e ng e dé Ę s s e l tö rté nó e g ye zrc ŕ s e, hozĄáru|ás o k me gs z erzés e, e ng e dé Ę zteté s e,

- építés e|őkészftő munkiĘ növénpetirĺás, tereprendezés, szÁ\|käsi úwonalak kiala_rĺťúsa,

lolyamatos |<arbantanása, földmunkáĘ burkolatok építése, bontási munkah műtárglpftés és
felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, Ltilśo, belső
eneryiaellátás és míĺködtetés kivitel ezése,

- megvalósulási tervek készítése,

- tervezői művezetés,

- lőszermentesítés,

- régészeti előzetes hatasv'usgáIat, e|őzetes környezewédelmi vizsgálat és környezewédelmi
engedélybe szerzése,

- régészeti szalďelügyelet biztosftása az illetékes szervek bevonásával,

- üzemeltetői szalďelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával,
üzemeltetési, lĺezelési és kalöantartási kézikonyvek elkészítése, egyeztetve az érintett

üzemeltetőldĺel, hatóságokkal, sze rvekkel,

- vĘogi üzemeltetési engedéĘzési e|1áráshoz szülséges doktrmentumok elkészítése beleérwe
az esetleges hiánpótlás során sztilséges dokumentumok elkészítését is, azza|, hogy az
üzemeltetési engedélyne gszerz.ése az engedé|yes feladata,

- érintett földrészletek tulajdonosaiy'vagyon|<eze|aí hozzĺĄäru|ásának beszerzéséhez sztilséges
v áko zasi v áznjzok e lké s zíté s e,

Nyenęs 'ajänlatevő köteles a verseny {ljranytás ajän|atérch felhivásának álgyh képező építési
beruházÁst az aján|attéte|i felhívásban, a további kł5zbeszerzési dolq]mentu-o_kb'n
meghatározottak és annak részét képező szerződésteÍvezet rendelkezései szednt, illewe a

npkben dolĺrmentációban meghatÁrozott- mennfségi és
szerlnt a zabá|yoĘkĹilönösen a1'9I/2OO9. (IX. 15.) Korm.
munkav védelmi, illewe egyéb előírások és minőségi

követelmények betanása mellen, wväbbá a nyertesként kihirdetett aján|at feltételei s'..i.'t
megvalósítani.

A lĺeretmegállapodásban meghatározott fehérclelĺet a verseny (ýnnýtása soľán lénpgesen nem
lehet módosítani.
Az aján|attevíĺ az eliátás második tészében csak a ketetmegállapodásban foglaltakkal
azonos vagy annál az Äiánlatkétő számána kedvezőbb aiáĺ|atot tehet!

A fentiek részletesen a rcvábbi közbeszerzési dokumentumolĺban ' az egyes projelaelemelĺfiez
anoző 3. kötetben lĺerültek kifejtésre.

5. A szetződés meghatátozása, amelynek megkötése éĺdekében a közbeszeruési e|iátást
lefolytatják:
A ,,Keretnegźllapodĺźs aą orsryigos Vĺ71igyi b-őrga on1olítandĺÍ egyles dĺlsi ĺĺźľgylł

berułláýsok megu, ÍÁĘyű lĺeretme os eljárás
újbóli megnyitását követően megkötött egpdi egpsszegű

és:
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Vállalkozási szerződés lĺeretében a ,,Belvízcsatomák fejlesztése & rekonstrukciója II.'' KEHOP-
L.3.0-1'5-20L7-00017 azoĺoskőszÁmú projek soľán rcrvezési és kivitelezesi munkák megvalósítása
FIDIC Sárga Könyv szednt _ Hejőkiitti szivattyútelep és Heiő_főcsatofna torkolati zsilip
ĺekonstrukcióia (EMVIZIG) és Belvízvédelmi művek rekonstľukciőia a FETIVIZIG 41-
44. és 46. szárnű, aTIYIZ|G 47.,48.,49.,50.,54. és 58. számú és az ADUVIZIG 17-L9. és
84. számú belvízrendszerében

6. Aszetződés időtaĺt^Ílnarvagy a teliesítés hatáľideie:
A'szeruőd& hatályba lépésétől sárrŕtom 9 hónap.

Ąánlatkérő elózetes, íľ.isbeli hozĄárulásáva|an)łen€s ajánlattevőkéntszerződő fél előteljesítésre
jogosult.

A jelen venenprjra"ptá. eredményeként megkötésre kerülő, mindlĺet féll áka| a|áln vá||a|kozasi
szerződés az Ąán|attételi fe lhívás 21'.19. pontjában foglaltak szerint lép hatályba.

7. A teljesítés helye:
A teljesítés help: HejőKirt, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Madaras, Katymár,
Hercegszántó, Bácsszentgyoryy, Dávod, Gara' Ersekcsanád' Kalocsa, Fokő, Szakmár, Alĺasztó,
Dunatetétlen, Nfregyháza,NýrrcleĘ Kótaj' Ibrány Berkesz, Kántorjánosi, Laskod' Nfrbátor,
Nlryyulaj, Nfrmada, ofehértó, Petneháza, Rohod, Vaja, Botpalácl, Tťlństvándi, Penyige,Zajta,
RozsáĘ Gacsály, Jánkmajtis, Darnó, Kisszekeres, Kocsord, Nagyecsed, Nfrcsaholy GyőrceleĘ
Porcsalma, Szamossáýi, Bátorliget, Biharcorda, Debrecen, Derecske, Folyás, ÍIajdűszovát,

Ędúsárrson, FŁjdúszobosz|ő, Hoľtobágy Kaba, Mikepércs, Nádudvar, Nagyhegyes, Polgár,
Püspöldadány Sáránd, Sárrétudvari, Tetétlen, Tiszacsege, Tiszadob, Tiszagyu|aháza, lJjtikos,
illewe Ąánla*érő szélĺhelye (1012 Budapest, Márványutca 1/d.), valamint a kivitelezéssel érintett
valamennyi település.

8. Az ellenszo|gá|tatás teliesítésének feltételei vagy a vonatkoző jogszabályokra való
hivatkozás:

Aszeződés finanszírozÁsaaKEHoP-1.3.0-1'5-2017-00017 azonosítőszÁmú projekbőltönénik

Atámogatás ménélĺe a Projek elsámolható összköltségének IOO o/o-a.

A úmogatas intenzitása: 1OO,O0O000 o/o

Az ajánhĺtétel, a szerződés é s a kifizeté sek pénzneme mag\Pr forint (FrUĐ.

Nyertes ajän|aĺtevőként szeruődő fél legfeljebb a szsrződés - tartalékkeret nélkiili - elsámolható
összege 50 o/"-änak megfelelő ménélrű szÁ|Lltői előleg kifizetését kérhed a 272/201'4. 0o. 5)
Kormányrendelet 119. s (1) belĺezdés alapján.

A biztosítékot a nyertes ajánlattevőként szerződő féla272/2014. ()(I.5) Korm. rendelet 1lslA.s
Qa) be|<ezdése szerint _ sa1fu választása a|ap1äĺ _ köteles teljesíteni és az e|ő|eg kifizetését
követően a haúlps jogsnbä|r1oknak megfelelően előlegszárnlát lĺell kibocsátania.

A szálLltői előleg teljes összegével valamennyi benyujĺásra l<erülő részszanhban, a felvett előleg
arányáNa| egyező mércélłben lĺell elsámolni.

Nyertes aján|atevőként szrruődő félnek legalább 6 részszÁĺiabeny$úsäru van lehetósége, ahol
az egws résnzáĺ]äkénélĺe miniĺn'ilisan el lĺell, hogy ére a teljes szerződéses ár 10 o/o-át. Az első
részsz.áĺiabeny$tÄsän legkésőbb az áf'a nélktili szerződéses énék(szenődéses är) 2s o/o-át e|érő
megvalósult teljesítés esetén lĺell, hogy sor lĺeriiljön. SzánLfu benyújtani részletes sámításoHĺal
a|ätámasztofran' az előrehaladás ménélĺével arányosan (a fizil<ai e|őreha|adás szÍua|ékának
megfelelő méné}ĺben), a Mérnök ähal e|leĺőruött, valamint az Aján|at|<erő a|äińsäval elfogadott
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teljesítés igazoläs a|apján jogosult a n)trtes ajän|atevőként szerződő fé|; a szÁn]a szÁ||ftói
f nanszírozás keretében lĺerül kifizetés re.

Az a|vá|la|kozők |ĺÍ'lzeúsére vonatkozőan a 2ĺ2/2014. Qo.5.) Kormányrendeletben és a
322/20t5. (X.30) Kormányrendeletben foglalt rész|eszabálpk szerint lall eljárni.

Kö7ös Ąän|attevők esetén az ajän|atev,ők kiilön-kti\ön nyű1qák be sárnláikat megb onĹva az
a|vá||alkozői és a saját teljesítés énék&.

A nyenes. aján|anevőként szeruődő félr szÁnläi a szerződésszerű és a jogszabá|yoknak megfeleló
szÁn]ák és mellékletei kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétě|ét követően átuňÉssal
kerüĘ9k .kiegyenlítésre, szá||lt6i kifizetés lĺeretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabá|ý
rendelke#selĺre: Kbt. 135. s (1)-(6) bekezdései, a 322/2Ot5. (X. 30) Korm. rendelet ro-:z/A.ś-
ai, a 272/2014. oo.5.) Kormányrendelet előírásai és az adőzas rendjéről sző|ő 2oo3. évi XCII.
ňrvény36/A.S-a, Ptk 6:130.$ (t) és (z) belĺezdés.
322/2015 rendelet 31. $ alapján kifizetésére csak az adott
munkára, tkoző teljesítésigazolás kerülhet sor.
Asńnla szolgáltatás a szerződés t nem haladhatja meg.

A Kb1. 138. s (1) bekezdésében foglaltak a|apján, az a|vál,lalkozói rc|jesftés összesített aánya nem
haladhatja meg a szerződés ércékének 65 o/o-h.

Késedelmes fizetés esetén 4łján|atkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. $) ménékíĺ, és a
késedelem időtanamähoz igazodó késedelmi kamatot f'lzet. Az uniós elszámolások
e ljárás re ndj éb ő| adődő kés ede le m az Ąán|atkérő ne k nem róható f e l.

ĄánLarkerő kbÁrő|ag az épftési beruháás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szülséges munkák ellenénékének elsámolása érdekében a nenó egycsszegű Ąái|atí
ár t0 o/o-ának megfelelő, de legfeljebb nenó 49.ooo.ooo,- Ft tartalékkeľetet biztóśít.

A tartaléklĺeret a jelen dolqrmentáció, illetve a 322/2015. (X. 3o.) Kormánpendelet 20. $-a szerint
hasznälhatő fe|.

A kifizetésre és a dokumentációs kötelezettségre vonatkoző jogsabá|yo|ł,
_ 272/2014. Qo. 5) Korm. rendelet a 2O1'4-2O2O programozási időszakban az egps

e urópai unió s alapo lĺb ó l s zárm aző támo gatás ok f e lhas zĺn|ás ának renď1é rő|;

2003. évixql. törvényaz adőzas renĄérő|;
_ 201t. évi O(CV. ticrvény az á||anháztaĺtÁsrő|;
_ 368/2011. Qil.31.) Korm. rendelet azál]amháztanásról szóló törvényvégrehajtÁsárő|;
_ 2007. évi OO(WI. törvényaz áIta|ános foryalmi adőrő|;

2013. éviV. törvénya PoĘári Törvénykönyvrő|;
_ 2016. évi IX. tilrvénya behajtási költségátalánpól

9. A szetződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbéĺ:
Aszezőđés szerinti feladatok - olyan okból, ame$rt a nyertes ajánlatevőként szerződő felelős -

késedelmes teljesítése esetén (így kĹilönösen, ha a műszaki átadäs-áwételi eljárás megkezdésének
időpontja a szeruődésben meghatározou idő
e|járĺs sotán az Íĺjänlarkérő oĘn hibákat
áwételét) a n}€rtes ajánlaĺtevőkét szeruődő Íé
szerinti, AFA és tartaléldĺeret nélktil sámítoĺ
legfeljebb .összesen a Szerződéses A' 10 o/o-ának megfelelő összegű késedelrni kötbér
megfizetéséľe köteles. A köńér maximális mértélĺének elérése, illewđ meghaladása esetén
Íłjánlatkérő jogosult a szenśdéstől elállni vagy azt azoĺ:ľrrl\i hatźilyal feknđndani a n)rertes
ajänlattevővelszembeniMnéruésikötelezenségnélkĹil.
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Meghiúsulási kötbéľ:
Nyertes ajän|atevőként szerződő fél meghiusulási kötbér megfizetésére köteles, ha a szsrződés
teĘsítését megtagadná, va1y a szerződés teljesítése egyebekben oĘn oküól, ameýén felelős,
meghiusul. Iĺjánlatkérő jogosuh kĹilöncjsen a meghirisulási kötbért érvényesíteni minden olyan
esetben' amikor a jelen szeruődés azonna|ihatÄýű felmondása vagy jogszerűen gyakorolt elállás
útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben oĘn okból, amiért a Vállalkozó
felelős, a szeruődéses kötelezettsęeinek nem' vagy nemszrruődésszerĹĺ teĘsítéséből eredően, a
Támogatás i szeruő&.stől a Támogató eláll, va1y azĹ felmondja.
A meghirlsulási kcitMr mértéke a szeruődés szerinti, Áľł és tarcalékl.ĺeret nélktil szÁmhou
e lle ns zo lgáltat ás {S zerző dé s e s á r) 25 o/o - änak me gf e le ló mé rté kĺĺ öss ze g.

Teliesítési biztosíték:
Nyerces ajánlattevőként szerződő féll a szerződés hatályba lépéséig köteles a szerződés szerinti,
AFA és tanalékkeret nélkĹil szÁmftou ellenszolgáltatás (Szeruődéses Ar) 5 '/,-ának megfelelő
összegíí teljesítési biztosítékot nyújtani Ajánlatkérő részére. Amennyiben a biztosítéki okint
szövege#se meghatározza a bztosfték időbeli hatáIr7anakwolsó napjfu és a szerződés teljesítése
addig nem tönénik meg' a nyertes Ąánlatevőként szeruődó félnek kötelessége a biztosíték
folpmatos biztosítása. Anrennyiben nyertes ajánlanevőként szerződő fél nem ad új biztosítékot,
Ajánlatkérő azonna|i hatállyal felmondhatja a szerződést. A biztosíték a nyert€s ajánlattevŕíként
szerződő fél vá|asztása szerint teljesíthető az e|őirt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési
száĺnlájáĺa óvadékként órúnő befizetésével, átutalásával, pénzĹigyi ntézményvagybiztosftő ákal
vállak garancia vagykészf'lzetŕj kezesség biztosításáva|vagybiztosítási szerz(>dés a|apjän kiállított
_készfľzető kezességvállalást ara\maző - kötelezvénnyel. A biztosftékkadásaelőtt semmilyen
kifizetés nem teljesíthető nyerres ajánlamevő részére. A teljesíŕsi biztosítéknak a jótállási
biztosíték Ajánlatkéró részére történő rendellĺezésre bocsátásáig érvényben kell maradnia.
A biztosíték haľáńdőre történó rendellĺezésre bocsátlsárő| az ajánlaĺtevőnek az Ąánlatban
nyilatkoznia kell.

Előles-viss zafizetési biztosíték:
A nyertes Ąán|anevőként szerződő fél legfeljebb a szerződés elszámolható összege 50 '/o-ának
megfelelő ménéln' száLkői előleg kifizetését kérheti a272/201'4.Qo.5.) Kormányrendelet 119. s
(1) belĺezdése alapján. A272/2014.()(I.5.) Korm. rendelet 1'18/A. s (2") bekezdése alapjána
nyertesajän|aĺtevőkéntszrrződőÍé|vá|asztäsaszenĺt
a) a szłrződés elszámolható összegének LOo/o-a és az igényeh szál/ľ.ői előleg ktilönbözetére juto
tamogatÁs összegének megfelelő mérték'i, az iránytő hatoság javára sző|ő, a Kbt. 134. s (6)
belĺezdés b) pontjában foglalakra tekintettel vá|asztÁsa szerint a Kbt. 134. s (6) bekezdés a)

pontban meghatärozon módon, illewe formában, vagya272/20t4. ()(I.5) Korm. rendelet 83. $
(1) belĺezdése szerinti bármelymás formában, illewe módon biztosítékot n1łĄt,vagy
b) nem nyujt biztosítékot, amely esetben a 272/201'4. Q(. 5) Korm. rendelet 1. melléklet 1,34.4.
pontja alLsa|mazandő.

^ 
27 2/ 2014. 0o. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13 4.4. pontia:

Ha a jogosulatlan iýrybeuénl a sýllĺtli syĺiłldékos magatarĺĺisĺira ue79thető uissąa, és a s7állíní nem njlĺłjtott
biytosítékot, aiiráryító batósĺźgfelsiĺílĺtja a sýllĺtót aąelőleguissryfrytésére. Ha a sryźllĺtó a uisłyaJi79tési
ktitele7,ettsegenek a ľiłsąaJi49ĺésre negźllapított hatĺiiĺlőbefi fieril uagl csak résryben tesąeleget, aąirĺźrylítĺí hatlísĺźg

a ľissąa nen fi79teĺt iiss4eg adók ľzódjĺźra tijľténő bebĄtása aí!áblil megkeresi a7 ĺźllarni adóhatósĺźgoĺ.

Behajtbatatlanság esetín ai ininjlíĺó hatĺiság keidenérye7i a4 állani adóbatósĺźgnĺźl a s{llĺtĺí ds a łýllítőban
tö b b s égi b efo Ą á ssa l re n de l ke 1ő s 7,e r ue ą9 t a dĺí s ýrz á n a k tö rlé sé t.

Amennyiben n}rertes ajánlanevőként sz.eruődő ÍéL a biztosíték szolgáltaľásfu vä|aszýa, iĘy 
^,előlegigenyléssel (előlegbelĺerő dolumentum megkĹildéséve) e1y időben kell n}ęrtes
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aján|attevőnek azt rendellĺezésre bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak
rendellĺezŕsre á|lnia (hatálfian lennie)' arlilg azon szania kifizetésre kerül, amelyben
100 o/o-ban elszamohák
A biztosíték haľáridőre tönénő rendelkezésre bocsátás ärő| az ď1án|aĺtevőnek az
nyilatkoznia lĺell.

Iótállźs:
Npne9 Ąán|aĺtevőként szerződő fél a vonatkozó jogszabäýi előírásoknak megfelelően a műszaki
hadás-äwérc|i e|1árás tezáráshől sámított 36 hónapon keresztül, á, acélszerlĺezetek
konőziővédelmével kapcsolatban tZO hónapig jőálll (őti|lási időszak) a szerződésben foglalt
kcjtelezettségeinek szeruődésszerű teljesítéséért.
Amen14b9.n. y."l"*ý an)Ągra, termékre, szerkezetre jogszabáIy rendelkezés 36 hónapnál
hosszabb jótállási kötelezenséget iÍ elő, ivy 

^. 
kötelező a nyertes a1án|attevőként szerződő Íé|re

nezve.

Jótállási biztosíték:
Nyenes Ąán|attevőként szerződő fél köteles a műszaki kadás-átvételi eljáras sfüeres |ezálásakor a
joúllási időszak végéig hatályban, érvénńen Iévő jőtiilási biztosítékot nyijtani Ajánlatkérŕí
részére. A biaosíték megfelelő formában törúnő ny$tása a végszÁĺJa benyujtás ának,'wvábbá a
teljesítési biztosfték fe|szabadftásának feltétele. Íłjánlatkérő e|őírja, hogy a biztosítékot a Kbl 134.

pontja szerinti formában lehetséges nyű1tani. A jótállási biztosíték mértéke a
(36 hónap) az AFA és tanalékkeret nélkiili ellenszolgáltatás, azaz a Szerződéses

-4.

10. Az aiánlattételi határidő:

2018. ianuáľ hónap 8. nap 14:00 óta

11. Az aiánlatok benyúi tás ának címe :
Első MagyatKilzbeszerzési Tanácsadó Zĺt. (1061Budapest, Andľássy űt17.2. emelet 10.)
Az ajánlatot az aján|auételí hatÄndő lejänáig, héúőól-péntekig O9:OO-1Z:OO őn |<özott, az
a1än|attétehhaúndő lejánánaknap1än9:OO őra és ajänlawétehhatÄndő |ejänánakidőpontja közön
lehet benyújtani'

12. Az aiánlattétel nyelve, aján|atok benyúitás ának címe :
Az ajän|aĺtétel nplve m^gpr, más nyelven benyujtott Ąán|atot Aján|atkérő nem fogad el.

t3. Äián|atok felbontásának helye, ideie, ielenlétĺe iogosultak:
Helye: Első Magyaľ Ktizbeszetzési Tanácsadó Ztt. (l06t Budapest, Andĺássy űt 17. 2.
emelet L0.)

Ideie: 2018. ianuáĺ hónap 8. nap 14:00 óľa

A bontáson ielenlétre iogosultak: a Kbt. 68. $-ban meghatározoĺ szeméĘk

addig kell
az elő|eget

Ąán|arban

14. Aiánliati ktitöttség időtattama:
Ajánlattevő az Ąän|atételi haúridő
ajänlari kötöfiséggel kapcsolatosan
miszerint a n)rertes ajänlauevő és

Iejärútkövető 60 napig van köwe Ąän|atához. Ęän|atkérő az
kiilön felhívja a figplmet a Kbt. 131. s (s) belĺezdésére,
_ adott esetben _ a második leglĺedvezőbb Ąán|atot tett
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ajánlatevő Ąán|ati kötönsége az ajánlatok e|bllrá|ásáről szóló írásbeli összege#snek az
ď1än|attevőkrészére történt megktildése napjhő|szÄmftothawan nappal meghosszabbodik

15. Hiánypótlás lehetősége:
Íĺjänlatkérő a Kbt. 71. $ a|apjän biztosítja a hiánpótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. s (6)

belĺezdésében foglaltakra tekintettel rögziti' hogy nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni arra
vonatkozóan, ha a hiánpótlássalr az aján|attevő az ajánlatban korábban ne m szer€Pki gazdasägi
szereplőt von be az e|1árusba' és e gazdasági szereplőre tekintenel lenne szülséges az újabb
hiánpótlás.

16. 
^z 

ajánlatok éľtékelési szempontia:
A Kbt. 105. s ft) bekezdése és a tá.gy'nflt keretmegállapodás nregkötésére irányuló eljárásban
(az e|járás e|ső ŕszében) kiadon ajánllati dolrumentáció I. 14. pontja és a megkötön
keretmegállapodás II.5. pontja a|apján (ĺljĺín/atkćní aą e/iĺĺľils násodik ľć.t1éban a kcľĺ:lnapĺi/laPodĺis
neýöĺćséľe inírylilli kiiihesi,cĘsi c/jĺílYiłhał alkahła3oĺĺ ĺĺľĺĺjkclĺĺ'ri s1eaQoutot alkalłlui3) foglaltak
alap1án az e|1ärás második részében - az elsőhöz hasonlóan - az énékelés a Kbt. 76. s (2)

belĺezdés c) pontja szerinti tegiobb ár-étték atányt megjelenítő szempont szeĺint töfténili' az
alábbiak szerint:

A ,,legjobb ár-énék ann1,t megjelenítő szempont" |<lválasztásának énékelési szempontja esetén
az Ąán|atokénékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek énékelése során adható pontsám
alsó és felső hatáľa: 1-10'

1'. I\/I/2.1'. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)

2. I\/I/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db)

3 . Iw 2.3. pontnak me gfelelő szakember tapasztalata (db)

Értékelési szempont:

4. Ąán|atiár (newő I{tlF)

A módszer (módszereĘ ismenetése, amelĘl az Ąän|atkérő megadja a fenti ponthatárok
közöni pontsámot:
16.l. A 4. éttékelési ĺészszempont eseŕben az énéke|és a Közbeszerzési FŁtóság

útmutatója ''a nyettes ď1án|avevő lłvá|asztäsán szo|gá|ő énékelési szempontrendszer
allę'lmazÄsáróľ' (KE 201'6. évi t47. szám;2016. december 21'.) 1. melléklet A.l.ba)
pontia szerinti fordíton arányosítás módszerével tonénik A fenti módszer a|apján
kisárníton pontszámok a súlpámmal lĺerülnek megszorzÁs\a, az Ajän|atkerő a
szÁĺnltÄs során kemő tizedesjegyig lrerekít.

A fordítoa arányosíľás lĺéplete:

P : (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax_ P-i") + Pmin

P: a vixgált Ątn|atíelem adott szempontn vonatkozó poffiszÁrn
Pmax: a pon$kála felső határa, azaz LO

Pmin: a pontskála a|ső hatÁn, azaz 1
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Álegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizs gáh a vbsgäk Ąán|at tanalmi eleme

Ajánlattevő köteles aiánlatá,hoz csatolni a váńlalkozói javaslatáthoz igazodo ánzatlan
költségvetését beáĺazva, cégszeďien aláítva, valarnint azt elektľonikus foľmában is
csatolni a benyúitásľa keľĺilő CD-n vagy DVD-n vagy pendrive-on excel foĺmátumban.
A dokumentációban rendelkezésre bocsátott átazat|an kiiltségvetés az indikatív terv
szetinti műszaki megoldáshoz kapcsolódik. A dokumentáciőban ľeĺrdelkezésre
bocsátott indikatív teĺvben foglalt mííszaki megoldás vá|asztása esetén a
dokumentáció ľészeként kiadott źnazatlan költségvetést kell telies egészében beátazva
benyťritani (Aiánlatkétő az aiánlattételi dokumeĺtá,ciő 4. kötetében találhato, ,,Az
egyösszegíi aján|ati áľ bontása'' című táb|ázatot étti ánzatlan kiiltségvetés alatt)!
Amennyiben aiáĺlattev,ő a kiadott indikatív tervtől részben vagy egészben eltéľő
műszaki megoldásľa tesz ajánlatot, űgy ajánlattevőnek a vái|alkozói javaslatához, a
vá|asztott mííszaki megoldáshoz igazodőan kell elkészítenierbeátaznia és benyťrjtania
a keretmegállapodás tészét képező átazott mintakiiltségvetés tételeiből összeállított
ľészletes költségvetését.
Ajánlatkérő felhív|a ̂ z ajánlattevők figyelmét, hogy aián|atukat a jelen
keľetmegállapodásos eljáľás első ĺésze sotán benyťljtott ajánlatukban foglalt átazott
költségvetési kiírás (egységár-táb|ázat) szetint kell ĺnegtenniük, továbbá ajánlattevők a
már létreiött keĺetmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Ajánlatkérő száĺnáta
ke dve z őbb e gys é gáĺak at tafta|rnaz ő ajáĺ|atot te he tne k.
Ajánlatkérő felhívia az ajánlattevőket, hogy ^z aiánlatukhoz csatolt źtazott
költségvetésében egyéĺtelműen ielöljék meg azon tételeket, amelyeket a megkiitött
ketetmegállapodás mellékletét képező egységáĺ-táh|áłzat a|apián (azonos v^gy
kedvezőbb egységáĺak a|kalmazálsával) adott meg, illewe azokat, amelyek esetében az
e gys é gár- t á,b|áz at a|kalrm;azható té telt nem ta ľ tal mazott.
Amennyiben oĘn munkanem(ek)ľe szükséges aián|atot adni, mely(ek) a ielen
közbeszetzési eljáĺás első ĺészébefi 

^z 
aián|ati dokumentáció mellékleteként kiadott

mintaköltségvetésben nem szefepel(nek), űgy az aián|attev(5k á|ta| ezen tétel(ek)
tekintetében megaiźnlott egységár nem lehet magasabb a jelen veĺsenyťriľanyitás
soĺán a ielen aián|attételi felhívás megküldésének napián éľvényes építési noÍma
(TERC) fuányadő díitételénél, továbbá az ilyen kiegészítő tételek telies ellenértéke nem
haladhatia Ílneg az adott egyedi beszeľzés becsült éĺtékének tíz száza|ékáĺ

16.2. Az 1-3. éľtékelési szempontok vonatkozasäban az énéke|és a Közbeszenési
ÍIaúság útmutatója ,,d nyertes Ąánlattevő |łvä|asztÄsán szolgá|o értékelési
szempontrendszer alLg|mazásäróľ' (KE 2016. évi 1'47. szÁm;2016. december 21,) 1'.

melléklet A.l.bb) pontja szerinti egyenes ańnyosftas módszer al]<almazásával történik
az a|äbbiakszerint:

Ąänlatkérő az 7-3. értélĺelési szempontoklĺal összeĘgésben az a|ábbia|av'usgälr'1a:

1. ércékelési szemDont:
Az ,,I\/I/2.I' pontnak megfelelő szalĺember tapaszta|atA (db)" énélĺelési szempont esetén a
Leretmegállapodásos e\árás első részének (a keretmegállapodás megkötésére irányuló
eljárasnak) aján|ati felhívása III.1.3. tĺ/z.ĺ. pontja szerinti alkalrn'assági
minimumkövetelménynek megfelelő szalĺember esetében a legalább nettó 5oo Mft
kivitele#si költséget e|érő v'lzgazdalkodási létesítmén1rek építésében'vagy rekonstrulrcíőjäban
szorzeĹÍ projehvezetői szakmai tapaszta|at darubszźmátvusgä|ja N1än|atkérő.
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Amennyiben a megjelölt szal,ĺember legalább 2 db jelen pont szerinti beruháás építesében,
vagy rekonstrukciójában szerzatt projekvezetői szakmai tapasztalattal bír, űgy Ąán|atevő
ezen éĺtél<elési szempont tekintetében maxirruílis pontot kap.

Ąáĺ|atkérő projekvezető tapasztalat alan a projek(ek) teljes körű megvalósulásának az
összefogását érci a projekcélok megvalósulása érdekében.

2. énéIę|ésiszemDont:

Az ,,I\/I/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasÚAlaa (db)'' ércélĺelési szempont esetén a
keretmegállapodásos e|járás első részének (a lĺeretmegállapodás megkötésére irányuló
eljárásnak) aján|ati felhívása III.1.3. llĺ/z.z. pontja szerinti alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelő szakember esetében a ĺegalább n€üó 5oo Mft
kivitelezési költséget elérő vízgazdá|kodási lércsítmények tervezésében szelzett felelős
tervezőiszakmaitapasztalatdanbszämätvzsgá\aĄänlatkérő.
Amennyiben a megjelölt szakember legalább 4 db jelen pont szerinti beruházás tervezésében
szerzett felelős rcrvezőí szakmai tapasztalattal bíł űgy aján|attevő ezen értékelési szempont
tekinteÉben maximális pontot kap.

3. ércékelési szemPont:

Az ,,I\I/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztAlaa (db)'' énékelési szempont esetén a
keretmegállapodásos eljáľás első részének G keretmegállapodás rnegkötésére ińnyuló
eljárásnak) Ąán|ati felhívása III.1.3. lllýz.l. pontja szerinti al}nlnrassági
minimumkövetelmén1mek megfeleló szakember belterületi v'z\<are|hárcási terv készítésére
vonatkozőszakmaiÍzipaszt:.|atdanbszámátvlzsgál)aĄán|atkérő.
Amerrnyiben a megjelölt szakember legalább 4 db belterületi vízkárelháruźsiterv készítésére
vonatkozó szakmai ÍApaszta|aĹtal bír, űgy Ąáĺlrawevő ezrn ércékelési szempont tekintetében
maxirnális pontot kaP'

Énékelési szemPontonként a legtöbb darabszámú szakmai tapasztalatot vállalt Ąán|at,
valamint a jelen Pontban meghatarozott maximum szint minősül a legelőnyösebb ajánlati
tartalmi elemneĘ rchátazazĄán|at,vagytöbb, maximum szintet e|érő Ąán|at esetén azokaz
Ąänlatokl<apjáka maximális 10 pontot. A többi aján|at pedig az alábbi képlet al]g,|mazásáva|
kap pontot:

P : (Avizsgáh / Negjobb) x (Pmax - P-i") + Pmin

P: a vixgált ajän|atielem adott szempontn vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontslĺála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála a|sőhatÄĺa, azaz'!'

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem
Avizs gálu a vizsgáb ajánlati elem

Amennyibeĺ az 1'-3. értékelési szempontok esetében a jelen pont szerinti maximális szint
felemi megajánlások érlĺezneĘ Ajän|a*érő a ponszämftÄs során Alegjobb értékként a jelen
pont szerinti maximális megajánlást tekinti.
A fenti módszerek alap1än kisámíton pontszámok valamennyi énékelési szempont
tekintetében eg,pńnt a sú\aámmal lĺerülnek megszouÁsn, az hjänLarkérő a szÁmftas soľán
kettő tizedesjesŕg kereldt.
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Ajánlattevők az 1'-3. énékelési szempontok bármelyilĺe esetében tehetnek o darab
megajánlást is, melyesetben Ąän|attevőkazadottértélĺelési szempontn azadhatő minimális
1 pontot lsapjákEzze| összefüggésben Ajánlaúerő felhívja az Ąán|aĺtevők figyelm&,hogy
kizátó|ag a keretmegállapodásbaĺ fog|altakkal azonos vagy az lĺjánlatkérő szárnáta
kedvezőbb ajánlatot tehetnek!

Ajánlatevőnek Ąän|ata részeként ný|atkozatban kell megneveznie azon, a
keretmegállapodásos e|járás első részének (a keretmegálĘodás megkötésére iranyuló eljára$
aján|ati felhívása III.1.3) Iw2.L.-I\n/2.3. pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelelő
szakembereket, akilĺet az ércél<e|ésbe be kíván vonni.
Ajánlanevó a keretmegállapodásos e|járás első rész Ąánlari felhívásának III.1.3) I\/Í/2.1,.-

lllýz.l. pontjainak mindegyike tekintetében pontonkéntkjzärőLag 1 szakembert nevezhetett
meg (azaz összesen 3 szalĺembert), mint az érúke|ésbe bevonni kívánt szalĺembert. Egy pont
tekintetében több szalĺember megnevezése esetén az adott pont tekintetében 7. he|yen (az
adon pont tekintetében legalacsonpbb sonámma) megnevezett szakembert Vette
f igye le mbe Ąánlatkérő.
Ajánlanevő fenti nyilatkozatában megnevezen szakemberek szakmai önéletrajzával köteles
a|ätÁmasztani az 1'.-3. ércékelési szempont tekintetében tett vállalásait az énékelés
tekintetében megnevezett szakemberek ércélĺelés szempontjából releváns szakmai
tapasztalatának feltiintetésével (az adott projek/beruházÄs, valraĺ'llnt az e|Iátott ftlnkció
feltüntetése szülséges, legalább év/hőnap bontásban). Az aján|atban csatolt önéletrajzban
Vjzárő|ag az I-3. énékelési szempontok tekintetében tett vállalást a|ätámasztő adatok
kerüljenek fe ltüntetés re.

Iĺján|atkerő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen versenyijranyrtás során' amennyiben
aiáĺ|attevő az 1'.-3. éľtékelési szempontokta wgyanazoĺn' L keľetmegállapodás
megkötéséľe irányuló eliárásban rnat bemutatott szakembett vagy adott esetben
szakembeľeket kívánia igénybe venni, akkor az aján|attevői nyilatkozAton (Dokumentáció
ĺ 3. ą ne//ék/eĄ és az énntett szakember(ek) által jelen veneýjranylús tekintetében tett
rendelkezŕsre állási nyilatkozaton (Dokume mäciő l 5. s4 rnellĺikleĄ felül elegendő és megfe le lő
az előin követelménpknek való megfelelés igazolásära,ha Ąán|attevő nyilatkozatot nylljtbe
arról, hogy a szakembe(ek) releváns, a 1.-3. értélĺelési szempont tekintetében figplembe
veendő szakmai tapaszta|atÁnakigazo|ásäna keretmegállapodásos eljäräs első részében tett
ajän|atban - pontosan megjelölve az énntett oldalakat - benyújtott szakmai önéletrajzo(ka)t
kívánja bemutatni, és kéri 4łján|at|<erőt, hogy azok^t vegye figyelembe az éné|<e|és során
(Dolrumentäciő ĺ ł. s4 ľľĺetlákleĄ.

A nyilatkozatban meg lĺell jelölni, hogy ajänhuevő pontosan mikor nyűjtotta be az
Íĺjánlatkérő részére a lĺeľetmegállapodásos el1árás első részéb en azt a dolĺrmentumot
(szakmai óné|etnjz), amelyben szerep|ő, mint jelen venenyijranyitás során is releváns és
figyelembe veendő adatokra, ténplĺre a szalĺembe(.k) elaínak szerinti szakmai
t^paszta|atänakigazolásaérdelĺébenhivatkoznikíván.
Íłjän|atkérő felhívja a figyelĺnet, hogy a fenti Ęazo|ási mód csak abban az esetben
al]<aLmazhatő, ha ugyanazon szałemben |ĺväĄa bemutatni ajän|attevő az 7.-3. értélĺelési
részszempontoĘ vagy ezen részszempontok valamelyilĺe tekintetében, akit/akilĺet a
lĺeretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban is bemuutott wr]anazon énélĺelési
ŕszszempontra' és ha a koľábban csatolt dolĺumentumok tartalma helyálló, azaz nem
követlĺezett be oĘn vä|tozÁs, mebłe tekinteĺel adott esetben új szakmai öné|etĄz
benyujtasa lenne indokolt.

Aiánlatkéĺő felhívia aiánlattevők Íigyelmét a lĺeretmegállapodásos eljáras e|ső részśben az
ajáĺiati dolumentáciő I.ĺ+.e pontjában e|ő|ľ:ľa|<n, mely szerint a keľetmegállapodásos
eliálĺás első tészében a nyeÍtes aiánlattevő aiźn|atálban az éttékelés soĺán bemutatott
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szakembereknek az adon nyertes Ąánlanevővel megkötendő egyedi szeľződés
teliesítésében részt kell vennie.
Az iyen szalĺemberek sznmé|yének a módosítására a Kbt. 138. s (a) bekezdés szerinti
szabá|yok az 'lrán7adőaĘ tehát aiánlattevő kizfuől'ag a Kbt. 138. s (4) bekezdésében
foglaltak szerint jogosult másik szakembeľt bemutatni az 1'.-3. éľtékelési
ľészszempontokĺa azzal, hogy ha úi szakembeľt mutat be, akkot annak a
lĺeretmegállapodásos e|járás első részének (a keretmegálĘodás megkötésére iranyuló eljáras)
ajän|ati felhívása III.1.3) Iw2.1'.-IvÍ/2.3. pontjaiban meghatározott, a szalĺemberre iranyadő
allĺalmassági minimumkövetelménpknek is meg kell felelnie & az .ehhez szülĺséges, a
keretmegálĘodásos eljárás elsó részének (a keretmegállapodás rrregkötésére ińn1rló eljáľá$

Ąán|ati felhívásának III.1.3) pont W2. aĘontjában e|őírt igazolásokat az Ąánlauevőnek
ĄánLatab an c s ato ln ia s zülsé ges.

L6.3. A 16.1 és 1'6.2 pontban bemutatottak a|apján a legtöbb pontot e|érő aján|attevő
minős üI a le g j o b b ár- éńk ann 1t' me gj e le n ítćí aján|atot tevő aj án latte vŕí ne k

Aiánlatkéľő felhívia ajánlattev(5k figyelmét 
^Íra'' 

hogy ielen r'ersenyíriĺanyitásos
eljátásban kizáńlag a ketetmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy aľrnźů az
Ajánlatkét ő szfuníta kedvez őbb ajánlatot tehetnek!

17. Az ajánlatta| szemben támasztott forrnai követelmények:
Az aján|atot ď1án|attevőknek nem elekronikus úton kell - a jelen felhívásban és a közbes zerzési
dokumentumokban meghatározott tanalmi, és a formai követelményelĺlek megfelelően -

e lkészítenie és benyújtania:

- az Ąán|at papir alapú példányźn zsnőrra|, |apozhatóan össze lĺell fűzni, a csomót
matncäva| az ď'1änlat első vagy häłső |apjához rögzíteni, a matricát le kell bélpgezni, vagy az
ajän|attevő részérő| erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy abé|yegző, illetőleg az a|äiras
legalább egyrésze a matńcán legpn;
- az a)än|at oldalsámozÄsa eggyel lre.zdőĄön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget, vagy szÁmo|<at, vagy képe(lĺe)t anaknazÁ oldalalĺat számozni, az üres oldalalĺat
nem kell, de lehet. A círnlapot és hátlapot (ha vannak) nem lĺell, de lehet szämozni.
- az aján|atnak az elején tartalomjegyzé|<et kell tartalĺnaznia, ame|y a|apján az Ąán|atban
szereplő dokumentumok oldalsz ám a|ap1án megtalálhatóaĘ
- az aján|atot zÁn csomagolásban, egy eredeti papír, és 1 db elekronilĺx
(CDlDvD/pendrive) példányban lĺell beadni. Amennyibenapapllr alapú és az elekronilĺľ
pé|dány közön eltérés van, Ąánlatkérő a papk alapú példányt tekinti irányadónak
Ajän|aĺtevőnek nyilatkoznia lĺell arról, hogy az elekronikus formában benyujtott ajánlat
(jelszó nélktil olvasható, de nem módosítható pl.: .pdf file) példánya apaplr alapú (eredet|
példárrnyal megegyeziĘ
- az Ąän|arbanlévő, minden dolumentumot (nyilatkoz^tot) avégén alá lĺell 'lrnia az adott
gazdá|l<odő szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy oĘn személy.'.Ę vagy személyeknek
aki(k) erre ajogosult szeméflek)től írásos Íelhata|mazást lĺaptaĘ
- az Ąán|at minden oĘn oldalát, amelyen - az aján|at beadása előm - módosítást hajtonak
végre, az adott dolĺrmentumot aläirő személy(ek)nek a módosításnál's kézjegĐ'el lrc[
ellátni;
- a zän csomagon ,,Ajän|at _ ,,Vállalkoýsi sąeąődés keretében a ,,Beluĺ4;ł'aĺornĺźk f/les{ése és

rekonstrakciQ'a II." KEHOP-ĺ.3.0-'ĺ5-20ĺ7-000ĺ7 aionosĺtóĺýmr; p'rzjekt sonźn terueiési és

kiuitele<,ísi munkák meguaůísítlźsa FIDIC Sĺirga Ktirylu sąeint _ Hďőkiirti sryuatEúnlą és Hiő-
főcsatorna torkolati ąsilip rekonstrukĺ'iąa puwzlc1 és Belľíąuédtlni rniĺuek rekonstľaktilý:a a
FETIWZIG 4'144. és 46. s4źľnú, a TIWZIG 47., 48., 49., 50., 54. és 58. silźnĺi és ai
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ADUVIZIG ĺ 7-ĺ 9. és 84' sry)nĺi beluĺyend.rryrĺben" valamint: ,,Cłak kii1besryr4ćsi eljĺÍlús
s9rĺźn, a7 Eáillaltételi batáridő lęjártakor (dĺitllnsryerlien ruegjeltilaĄ bontbaló .lěl!'' megjelölést kell
felttintetni.

18. Részajánlat és többváltozatű ajänlat tételének lehetősége
Íłjánlatkérő nem teszi lehetővé a része|<re tönénő ajánlanételt.

Ąán|atkérő a részaján|atétel lehetőségét a beszerzés úryýnak és jellegének megfelelően

rygyizsgált1, és-aklĺént határozott, hogya beszerzŕsi igény, abeszerzés útgyäÁakjellege (te*e'és
és kivitelezé$ és a szerzÁdéshez lĺapcsolódó továbbĺ Lorul-énvek" ígi a versenpemlegesség
követ9lmén1e, valamint aberuházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta -i"n ä
költséghatékonpág szemPontja, továbbá a rcrvéző és a kivite|ező köiöĺti esetleges jogviúk
elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszrrzés egy részére törrénő ajánlanételt .- Továbbá a

és tervezés zorosan egyrrlisľa
s nem tana atot' me an, önálló
kezelhető; mtlnkas esetében

hatékonyabban megoldható.
Ajánlatkérő ne m e n g e d tö b bvá lto zatú (a lte rnatív) a j á n latté te lt.

79 . Lján|ati biz tos ítékĺ a v onatkozó info tm áció :

Ąán|atkérő a jelen eljárásban vďlő részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásähoz.

20. A dokumentáció ĺendelkezésľe bocsátásának módja, annak beszeľzési helye és
pénzügyi feltételei:
4łjän|atkérő az Ąán|atkérési dolomemáciőt (melynek részei:1. kötet _ Átalános t{1ékoztatás
Ąánlauevő|meĘ 2. kötet _ Szerződésrcrsĺez.et,3. kötet - Megrendelő követelményei, ł. kot.t _
Egyösszegű Ajánhri ár bontása, 5. kötet _ Tervek) a jelen Ąánlaĺt&eli felhívással egyutt, az
aj'än|attevő|mek elekronilos úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, egý'dejűleg,
térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.
Aján|arkérő továbbá a l<özbeszerzési dolumentumokat korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és
térítésmentesen aZ alábbi elekronikus elérhetóségen is hozzáférheűvé teszi:
hwp y' / kozzetetel. mlĺbt.eý

21'. Egyéb információk, követelmények:

?1,:l. A Kbt. 66. $ (5) belĺezdése aĘán az Ąänlatnak felolvasólapot kell ana|maznia, amely
felttinteti a Kbt. 68. s (4) bekezdése szerinti összes adatot.

21.2. Az Ąän|atnaktaĺta|maznia, kell ajánlanevőnek a Kbt. 66. s (2) bekezdésében foglaltaknak
m9sfgl9l9 eľedeti a|ánlĺfejezetĺnyilatkozatÁt teleire, a szeruődés megkötésére és
telj'esítésére, valamint a kéĺt ellenszolgálta zőan. Az Ąán|atban- benyújton
dolqrmentumokat a Kbt. 47.s e) bekezdése al másolatban is be lehet ny6tani.i!'z

néldánvát kell tanalm aznia.

en ésszerű időnek tekinti az ajän|auételi határidő
atás megktildéséĄ, feltéve, hogy a kerdések és

őző ötödik munkanapig megérlreznek
täjékoztatźs iránti lréréseilĺet a

0648 fax szÁmn lĺell ktildeniiĘ azza|,hogy
rmárumban is megkĹildeni a megadott email

crÍnre.
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n.a. Íłján|amevő
me ghatározotak szerint e lkészíten s z akm ai ai ánlatát.

21'.5. A szerződéses feltételek a FIDIC un. ,'Sálga könyv'' figyelembevételével kerültek
meghatározásra. Ahol Ajän|atkérő a felhívásban, dolrumentációban FIDIC terminológia szerinti
fogalmakat alłolmaz, ott a FIDIC Sáęa könyvben (E,lektłoľllos ĺs gćpćsryti léĺesĺĺnin4akbei rulaľłlint
uá/la/ko41 ĺźIa| ĺe rue4etĺ épiĺ'ési és rućrnöki lĺtasĺnućnyekhe4, ruĺiłodik, ĺiĺdo/go'4ott ľ]tag)/ar llyhli kiĺldti.ĺ, 20ĺ ĺ.
syepĺeľłlber), illetve a Különleges Feltételelóen definiált, meghatÁrozoĺt tanalmat kell érteni az
adon megnevezéseken.

2l.6. A jelen eljárás lefolytatására a keretmegállapodásos eljáľás első része indíľásának (azaz a
2017/s 055-10i119 azonosító sámú ajánlati felhívás feladásának napján' anl 2017.03.17.)
időpontjában hatálps Kbt. rendelkezései iranyadóaĘ fi$'elemmel a Kbt. átmeneti rendelkezŕsei
kcizött rogzitetthaú|ybaléptető (Kbt. 197. s (6) (Z) bekezdé$) rendelkezéselĺre is.

21.7 . Ąánlatkérćí tárgplást nem tart' az Ąánlarc|<at a ben;łijtott írásos a1án|atoka|apjánénékeli.

21.8. }łján|amevĺj köteles Ąáriatahoz csatolni a Kbt. 66. s (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hog,J a kis- és kozépvállalkozásol,ĺról, fejlődesük ľámogatásáról szóló törvény
szerint milĺro-, kis- vagykcizépvállalkozásnak minősül-e vagynem tanozikatörvényhaúlyaalrá.

21.9. Az eljárás nyeftese az az ď1ánlra.aevő' aki az Ajän|atkérő ákal az aján|atételi felhívásban és a
dolq'mentációban meghatározott feltételek a|apjän, valamint a meghatározott énékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az Íĺjän|atkérő az e|jáns nyertesével
vay _ amennyiben azt i|yen minőségben az aján|atok elbira|ásáről szo|ő írásbeli összegezésben
megjelölte - a következő legkedvezőbb Ąán|atot tevőnek minósíten sze^ĺezeĹÍel (személlyel) köti
meg a szerződést.

2t.l0.Íłjän|amevónek az aján|ataban nyilatkoznia kell jelen eljárasra és az ennek eredményeként
megkötésre kertiló szerződésre figyelemmel a Kbt. 66. s (6) bekezdés ") és b) pontjai
vonatkoásában. A nyilatkozatolĺat nemleges tartalom esetén is kifejezenen meg kell tenni, és az
aján|athoz csatolni'

21.1l. Aján|atkérő a Kbt. 105. s (5) bekezdése alapján az ď1än|atok e|bírä|ásán a Kbt. 69. s (Đ
bekezdését és a73-75. $-okat a|l<a1rrazza.

21.72.Iłján|atkérő felhívja azď1án|attevők figyelmét, hogya 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.

$-a alapján a nyenes aján|atevő köteles legkésőbb a szeruődéskötés időpomján legalább
50.000.000,- ÍIÍJF/káresemény és legalább 100.000.000,- ÍnJF/év limitű All Risls típusú
felelősségbiztosftÄsi sz.eĺződést kötni vagy meglévő felelősségbizosíľását kiterjeszteni úgy, hogy
az l<ellő fedez.etet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szeruődés szerinti munlákra, a káreseménnpl
kapcsolatos többleiköltségelĺre (ŕomeltakarítás, szakénői költségeĘ sń), a meglévő 

'és

szomszédos építménpkre. A biztosíúsnak fedezptet kell nyrjtania az épftkezés fo|1ramán az
építési teljesítésben (meglévó szerkezeteĘ beépíten anyagoĘ munlĺa) lĺeletkező l<árol<ra, a
meglévő megmaradó éptiletelĺben keletlĺező lĺárolĺa, harmadik személynek okozott dologi és
szeméýi lĺárokra. Ajän|attevőnek aiántatátban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a
szerződéskötés időpontjäbana fenti tanalĺnú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

L6/19



2l.l3.Íłján|atkérő felhívja továbbá az aján|aĺtevők figyelÍnét, hogy a 322/2Ol5. (X. 3o.) Korm.
rendelet 11. $-a a|apján a n)rertes Ąán|anevő köteles legkesőbb a szeruődéskötés időponť,1än
legalább 40.000.000,- ÍnJF/ktlresemény és legalább 1oo.ooo.ooo,- ÍnJF/év limitű iervezői
felelősségbiaosítási sznruődést kötni vagy meglévő felelősségbiztosíúsát kiterjeszteni úgy, hogy
azkel|ő fedezetet ýjtson, s kiterjedjen a teljes szeruődés szerinti tervezési munlĺákra.

Ąán|atevőnek aiánlatźtban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskcités
időpontj ában a f enti tartálÍnú f e lelő s s é gb iztos ításs al rende lke zni f o g.

nJa.Ąán|atkérő a Kbt. 35. s (9) bekezdésére figplemmel nem teszi lehetóvé a szerződés
teljesítése érdekében gazdä|kodő szerłezet (projelĺľánaság) létrehozasát.

Żl.ls.Íĺjänlatcevőnek a Kbt. 73. s (5) bekezdése a|apján Ąán|atkérő a dolĺrmentációban ad
Ąékoztatast azoknak a szerveztteknek (hatóságoknak) a nevéról és címéről (elérhetőség),
ameĘkől az aján|atevő a megfelelő kömyezetvédelmi, szociális és munĘogi rendelkezésekre
vo natko zó tt1 ékoztatást lĺaphat.

2l.16.Az aiánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a keretmegállapodásos eljáľás első
ľésze óta sem k<ivetkeztek be veltik, illetve az a|váilalkozóikkal / kapacitást nyťrjtó
szefvezetükkel szemben a ketetmegállapodás első ľészében előírt kizátó okok.

2l.L7.Aján|amevőnek és adott esetben az alkalmasság igazo|ásában részt vevó más szervezetnek
az a|ábbi dolomentumokat ke|| az Ąánlathoz csatolni:
- az aján|atot aláíro(k) a|áirási clmpé|dány!ĺ vagy a|äiras-mntájh, külföldi illetőségíí ajánlattevő
esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dolĺrmentum az adott
országban nem ismert, teljes bizonytő erejű, magánokiratba vagy ügyvéd/köĄegyző elótt ten
okiratba foglalt aláírás- mirua) ;

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségváilaló(k) esetében a cégegyzésre jogosult
személyő| származő, az Ąän|at aláiľasára vonatkozó (a meghata|maző és a meghaa|ĺnazoĺt
a|áirás h is anaknazó) írás b e li meghata|mazÁst.

2l.18.Aján|attevőnek Ąän|aúhoz csatolnia kell nýlatkozatät, hogy vele szemben nincsen
foĘmatban váhozÁsbejegpési e|járás, vagy foĘmatban |évő vá|tozásbejegyzźsi e|1ärás eseŕben
a cégblrősághozberyłiljtoĺtvákozÁsbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégblrőság äkAl
megkĹildötc igazoläst. Amennyiben ajánlawevő vonatkoásában nincs foĘmatban
vákozasbejegyzÁ.si e|järás, 

"gy 
ké.juh nemleges tartalĺnú väkozasbe)eryési n1ilatkozatot

s zíve s ke dj e nek az ajáĺlat ré s ze ké nt b e nyúj tani.

2l.19.Íłján|atkérő felhívja ajänlawevőkfigplmét, hogy jelen kőzbeszeĺzÁsi eljárás a Kbt. 53. s (6)
bekezdés a|ap1án feltételesen keĺül megindításta, tekintette| arra, Íłjän|atkérő támogatásra
lránytő igén)ĺt (plälýawt, projelĺjavaslatot, támogatásiszeruődés-mődosítást vagy
váftozasbejelentést) n7,iljtoĺt be és Ajánlatkerő a tÁmogatäsra iľányuló igény el nem fogadásái,
vagy az igénpltnél kisebb összegben töĺténő elfogadását, illetóleg a projekmegvalósítás
elsámolható kciltségeinek támogatásán irányu|ő, a je|en e|)árás eredményeként měgkötésre
k€rülő szeruődés péruĺęr/' fedezetét biztosító tÄmogatasi szeruődés megkötésének elmaradását
olpn körtilĺnénynek tekinti, amely miatt az eljärć.ĺĺ eredménytelenné nyilv ánrhatja.
Fenti körülĺnénplĺet Ajánlatlĺerő a vä||alkozÁsi szeruődés hatźifua lépése lĺapcsán felfĘgesztő
feltételként koti ki a Kbt. 135. s (2)bel<ezdése aĘán.
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2l.20.A teljesítési, a jőtá||ási , illewe az e|ő|eg-v'sszafizetési biztosfték haándőre törcénő
rendelkezésre bocsátásärő|az ajánlanevőneka Kbt. 134' s (5) bekezdése alapján azaján|ataban
nyilatkoznia kell!

2L.21.Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező
szerzőijogairól - figyelembe véve a szerzőijogról sz6|ő lggg. évi L)o(VI. törvényvonatkozó
rendelkezéseit, valamint az abban foglalt előírásokat, azaz l<ij|icnösen, de nem kizárólagosan a
szerződijogról sző|ő L999. évi L)O(VI. törvény9. $ -ában foglaltakat _ köteles bármilyen területi,
felhasználási és időbeli korlfuozasok nélkiil rcljes körűen lemondani az Ąánlatkérő javán. A
szeruődés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jqí,
iparjogvédelmi, stb.) vagyoni jog Ąánlatkérő korlátlan és WÁrőlagos tulajdonfuképezi, a vagyoni
jogok Íłjän|at|<erőt illetik meg, aki ezeket (fe)használhatja, ki:zzśteheti' továbbadhaq^, ,^gy
belátása szeńnt átenged}reti, átnsházhatja folldĄzi vagy bármely más korlát nélktil. A vagyoni
jogok ellenértékét ajánlartevő az Ąán|atiár meghatározäsánáIv€gye figplembe'
Ajánlattevőnek ajánlatźlban nyilatkoznia kcll a 3Z2/20l5. (x. 30.) Korm. rendelet 7. s (1)
bekezdése alapján, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhaszĺlálási jogokat
áttuhánza A|ánlatkérőĺe a szetződesben meglratárczott díj ellenében, így az elkészített
tervekkel kapcsolatosan Aiánlatkéĺő kotlátlan és kizźrć.lagos felhasználási iogokat szeÍez.

21.22.Az ajánlatok összeállításával és benyujtásával kapcsolatban felmerĹilt összes költség az

Ąán|aĺtevőt terheli. Az ď1án|at, hiánpótlás és egyéb dokumentumoĘ illewe a7 azokkal
kapcsolatos postai kĺildemérryek esetleges késedelrnéb ő| vagy elvesztéséből eredő kocl<ázat az

Ąän|auevőt terheli. Amennyiben Ajánlatkérťí a hiánypótlás és egyéb dolĺrmentumok postai
(szeméĘ$ teljesftése mellem lehetőséget nyujt fax ill. e-mail útján törcénő teljesítéire, a
határidőben töĺténő beérlĺeásel kapcsolatos koclĺázatotĄän|attevő viseli.

Lt.Ł3.Ąän|atkérő felhívja ajánlattevők figplmét, hog,J az lłjän|atkérőként szerződő fél vagy a
nevében el1árő személy (szervezet) a szerződés teljesítése sotán az épftési nap|ő adatai a|apján
köteles ellenőnzni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. s (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
a|vá||a|koző vesz tészt és az a|vá||a|kozőiteljesítés ańn7a nem haladja meg a Kbt. 138. $ (t) és (s)
bekezdésében meghatá rozoÚ. mértéket.

Ll.Z4.Íĺjänlatkérő felhívja a figplmet, hogy a Kbt. 138. s a|apjän az a|vä|Lalkozói teljesítés
összesítem ańnya nem haladhatja meg a szerződés énékének 65%"-fu| Az a|väl'Lalkozőlmak a
szeződés teljesítésében való részvétele arányfu az határoz7A me1, hogy mĄren ańnyban
részesi.ilnek a szeĺződés általános foryalĺni adó nélki'il szÁĺďltott ellenénékéből Továbbá a Kbt.
138. s (5) bekezdése aĘán a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
aW á|La|kozőí szeruő dés é né ké ne k 65%o - át me ghaladó mé rté lĺbe n tovább i kö zre műkö dőt.

zt.Z1.N1ánlatkérő újékoztatja ajánlaaevőket, hogy a 321'/2ot5. (X. 30.) Korm. rendelet 46. s (3)

bekezdésében foglaltak a|ap'1än a meghatározotÍ gyäfimányűvag4, eredetű dologra, illewe konlľét
el1átásra, ameý egy adott gazdasägi szereplő termékeit vaw az ähala, ny$toĺ szolgáltatásokat
jellemzi, vary véď1egyre, szabadalomra, tevékenpégre, szeméýe, ,íp*o vagy adon szÁrmazásn,
vary gyánási foĘmatn valő hivatkoás esetén a hivatkozÁs mellett a ,,vary azza| egyenéné|ďr"
kifejezést is éneni kell.

21.26.Iränyadó idő: Azaján|aĺtśteli felhívásban és dokumentációban valamennf őńbanmegadott
hatÄndő maryarorczÁgi helyi idő szerint értendő.
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sének időponjäban köteles az Ąán|atkérőnek a

i, a szeződés teljesítésébe bevonni kívánt
árásban az adoĺt a|vá|lalkozat még nem nevezte
, hogy az áka|a igénńe venni lĺívánt a|váI|a|koző

vő a szenődés teljesítésének időtartama alatt
es ítésbe bevonni kívánt a|v á||alkozőt e lő zetes e n
i arrő| is, hogy az áha|a Ęénybe venni kívánt

21',28.!ĺjźmlattevő aiźnlatálban köteles nyilatkozni attől, bogy az indikatív tervben foglalt
vagy attól eltéĺő míĺszaki megoldásĺa tesz aián|atot,

21.29.Íłj'ánlerttevő köteles a dolĺrmentácíő részét képező ,,aján|ati nflatkozat függeléke''
elnevezésű dolrumentumot kitölwe és cégszerű en a|áírła az aján|atához csatolni.

?1.10'Nľľes ajánlattevóként szerződő félnek a szrrződés teljesítése során a vízi létesítmények
kivitele#sért (i') kiterjedő I\/I\Z EN ISo t4OO1'z2OO4 rendszerszabvány szerinti
kilmyezetinnltási rendszer szerinti tanúsítványt és MSZ EN ISo 9OO1:2OO9 rendszerszabvány
szerinti minőséginnyftási tanúsiwánq, valamint azIvISZ 28001:2OO8 (BS oFIsAS 1'8OOI:2OO7)

édelem és biztonsági irányftási rendszer szerinti
llamából szärmaző, a fentiekkel egyenénékíí
tos ítás i intézkedések e gyéb bizon vté|ai s ze rinti

znia szülséges, hogy legkésóbb a szeruődéskötés időpo nt)ára

)ľ,Y..?!1W)",*J1TT:ľ-.?:ľ''ä'ľ:Y'Jáää't'ŕ:?,ffi l
azoknak megfelelően végzi.

22. Az aiánlattételi felhívás megkiildésének napia: 2017. 12.06.

Felelös akkrer]i lá|l közbesze'ŻéSi szaktanácsadÓ

í-lr Mol11ar EVźJ

Laistromszám: 00512
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