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„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című,
KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt - Kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/117
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.10.10.
Iktatószám: 11903/2016
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent, Szegvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.11.18.

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

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nemzeti azonosítószám: AK08474

Postai cím: Márvány utca 1/d.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1012

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

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

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

 

I.2) Közös közbeszerzés
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 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

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

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/vedvonalak-terhelesenek-csokkentese-az-also-tiszan/3
(URL)

 A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Ész-Ker Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Pasaréti út 83.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető

Telefon: +36 17888931

E-mail: titkarsag@eszker.eu

Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nemzeti azonosítószám: AK08474

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

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1012

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400
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E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL):

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

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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

x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

 Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

x Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007
projekt - kivitelezés

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás
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 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt
engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes
körű ellátása, FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 IX. 15.)
Korm. rendeletnek megfelelően”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

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

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok

 valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

 csak egy részre

nyújthatók be

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

II.2) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című,
KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt - Kivitelezés

Rész száma:

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

Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 45243510-0

71245000-7
44212383-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent, Szegvár

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A projekt keretében a Vállalkozó kötelezettségébe tartozó alábbi főbb beruházási elemek 
tervezésére és megvalósítására kerül sor: 
A kivitelezés főbb tervezett elemei:
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Árvízkapu építése a Dongér-főcsatornán (síktáblás, vagy a szegmens elzárással kialakított) 
-Árvízkapu építése (1 db) 
-Mobil szivattyútelep építése (1 db) 
-Üzemi út építése A2 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal (ellátott üzemi út) a Dongéri-fcs. jobb 
parti töltéskoronán 
-Üzemi út építése A1 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal (ellátott üzemi út) a Tisza jobb parti 
töltéskoronán 
-Útburkolat bontása a Tisza jobb parti töltéskoronán 
Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között 
-Árvízvédelmi töltés MÁSZ+biztonságra történő kiépítése 
-Útburkolat építés A1 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal (ellátott üzemi út) a Tisza bal parti 
töltéskoronán 
-Műtárgy bontása (1 db) 
-Műtárgy építése (2 db) 
-Gátőrtelep rekonstrukciója (1 db) 
-Árvízi vízmércék felújítása, áthelyezése (2 db) 
Árvízkapu építése a Sámson-Apátfalvai-főcsatornán (síktáblás, vagy a szegmens elzárással 
kialakított) 
-Árvízkapu építése (1 db) 
-Mobil szivattyútelep (szivattyúállás) építése (1 db) 
-Útburkolat építés A2 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal (ellátott üzemi út) a 
Sámson-Apátfalvi-fcs. töltéskoronán 
-70 cm mélységű kotrás Sámson-Apátfalvi-főcsatornán 1000 fm hosszban 
Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 - 4+342 tkm között 
-Árvízvédelmi töltés MÁSZ+biztonságra történő kiépítése 
-Üzemi út építés A1 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal (ellátott üzemi út) a töltéskoronán 
-Műtárgyak átépítése (2 db) 
-Gátőrtelep rekonstrukciója (1 db) 
-Árvízi vízmérce felújítása, áthelyezése (1 db) 
Engedélyezéssel kapcsolatos tervezési feladatok: 
-tervezői művezetés 
-Előzetes régészeti dokumentáció 
-Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, szükségesség esetén Környezeti hatásvizsgálat és/vagy 
Natura 2000 hatásbecslés 
-Tűzszerészeti hatástanulmány 
-kisajátítási terv 
-művelési ág váltáshoz és termőföld más célú hasznosításához szükséges területkimutatások, 
vázrajzok 
-Anyagnyerő hely kitermelési és rekultivációs terve és az anyagnyerő helyekről történő 
kitermelések engedélyeztetetése 
-Vízjogi létesítési engedélyezési tervek 
-Bontási terv, vagy bejelentési dokumentáció 
-Építési engedélyezési tervek 
-Kivitelezési tervdokumentációk 
-Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítások 
-Minden egyéb olyan terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (árvízvédelmi terv,
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minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási
terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, Biztonsági- és egészségvédelmi terv,
bányaműveleti tervek stb.) 
-üzemeltetési engedély kérelemhez szükséges dokumentáció összeállítása (kérelem hatósághoz
történő benyújtása nem a vállalkozó feladatát képzi) 
Engedélyeztetési feladatok: 
-Örökségvédelmi határozat megszerzése 
-Előzetes Vizsgálati Dokumentációt lezáró határozat, vagy amennyiben a hatóság előírja
hatásvizsgálat lefolytatása, környezetvédelmi engedély megszerzése 
-Vízjogi létesítési engedélyek 
-Bontási engedélyek 
-Építési engedélyek 
-Földhivatali engedélyek 
-Bányászati engedélyek 
-Erdőfelügyelőség engedélye 
-Közműszolgáltatókkal történő egyeztetések, közmű kiváltások, áthelyezések egyeztetése a
szolgáltatókkal, hatósággal; engedélyek megszerzése 
-kisajátítási terv záradékoltatása 
A kivitelezés során a feladatok megvalósítása elsőrendű árvízvédelmi töltésen történik. 
A kivitelezés főbb mennyiségei: 
- Elsőrendű árvízvédelmi töltés fejlesztése/magasítása összesen 9874 fm, 
- Szilárd burkolattal ellátott üzemi út építés elsőrendű árvízvédelmi töltésen összesen 44.200 m2 
- Árvízvédelmi vízszintszabályozó műtárgy építése, melyen a nyílások száma 3 db, és az
átáramlási keresztmetszete 70 m2 
- A Sámson-Apátfalvai főcsatorna torkolatától számított 1000 fm hosszúságban a csatorna 70 cm
mélységű kotrás 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 2.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
tapasztalata 50
2 2.1.M2. a) pontra megjelölt szakember legalább 1 db 3 Mrd HUF értékű árvízvédelmi töltés
építésére és/vagy fejlesztésére és/vagy árvízvédelmi műtárgyak építésére vonantkozó
munkák megvalósításában 15
3 2.2.M2. b) pontjára megajánlott szakember műszaki vezetőként az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározott 3 éven felüli szakmai tapasztalata az árvízvédelmi
töltés építési területen 10
4 2.3.M2. c) pontjára megjelölt szakember I. rendű árvízvédelmi töltés kiviteli tervezésére
vonatkozó, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 3 éven felüli szakmai
tapasztalata 15
5 2.4.M2. d) pontjára megjelölt szakember árvízvédekezéshez kapcsolódó vízkárelhárítási
munkákra vonatkozó, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 120 napon
felüli szakmai tapasztalata 10
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 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 50

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

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

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

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

Időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

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

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00007

II.2.14) További információ:

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és 
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm.
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rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4)
szerinti bírálat körében kerül sor. 
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg
köteles benyújtani. 
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §,12-14. §, 16. §
szerint történik. 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) bek. szerint. 
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának
igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) bek. szerint. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának
napjánál. 
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. (Kr. 26. § (1) bek. a) pontja;
Kbt. 65.§ (1) c) pontja) 
Az előírt alkalmassági követelmény igazolásának módja a Kr. 26. § (2) bek.-ben meghatározottak
szerint szükséges. 
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (1); Kbt. 65.§ (1) c)
pontja) 
SZ/2. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők, amennyiben
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét. (322/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1); Kbt. 65.§ (1) c) pontja) 
SZ/1. és SZ/2. vonatkozásában ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a
szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. A Kr. 1. § (1) - (2) bek. alapján kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg. 
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015.
(X.30.) Kr. 19. § b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése
szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
P/2. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozó általános forgalmi adó
nélkül számított teljes és a közbeszerzés tárgya (árvízvédelmi töltés építése és /vagy fejlesztése
és/vagy tervezése és/vagy árvízvédelmi műtárgyak fejlesztése és / vagy tervezése) szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban
és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban
és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak az ajánlatkérő által felhívott
ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal - más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén - a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania az igazolásokat az (általa
igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § (4) bekezdés].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során megfelelően
alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a 
mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 
során egynél több lezárt üzleti évben negatív volt. 
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az
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ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (árvízvédelmi
töltés építése és /vagy fejlesztése és/vagy tervezése és/vagy árvízvédelmi műtárgyak fejlesztése és
/ vagy tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 6 000 000
000,- HUF értéket. (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése) 
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított
teljes árbevétele összesen nem érte el a 8 000 000 000,- HUF értéket és a közbeszerzés tárgya
szerinti (árvízvédelmi töltés építése és /vagy fejlesztése és/vagy tervezése és/vagy árvízvédelmi
műtárgyak fejlesztése és / vagy tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az
elmúlt három lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 6 000 000 000.- HUF értéket. 
A P1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
megfelel. A P2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának 
napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb 
építési beruházások ismertetésére vonatkozó igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § 
(3) bekezdése szerinti módon. 
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési 
beruházás tárgyát és mennyiségét- az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, a 
teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, 
külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), a teljesítés helyét, valamint azt, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó. 
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa 
be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; 
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza; 
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a 
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba 
történő bevonásáról tudomással bír. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben 
a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
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alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni
az 21. § (1)-(3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (2) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatának
benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. 
Az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak az ajánlatkérő által felhívott
ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal - más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén - a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania az igazolásokat az (általa
igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § (4) bekezdés]. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el ajánlatkérő. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M/1.-M/2.) a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során
megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap), az 
előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített 
a) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 6.000 m hosszú elsőrendű árvízvédelmi 
töltés fejlesztésére/magasítására vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt referencia 
b) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 25.000 m2 elsőrendű árvízvédelmi 
töltésen megépített szilárd burkolatépítésre vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt referencia 
c) 1 db vasbeton szerkezetű, árvízvédelmi vízszint szabályozó műtárgy építési referencia, melynek 
a nyílások száma legalább 2 darab, és az átáramlási keresztmetszete legalább összesen 50 m2 
d) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 750 m hosszú belvízcsatorna kotrására 
vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt referencia 
Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható, de összes alkalmassági feltétel 
maximum 2 referenciával teljesíthető. 
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 5 éven belül 
teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra 
esik. 
Elsőrendű árvízvédelmi töltés: a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő fővédelmi művé nyilvánított, 
három vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térségi) árvízvédelmi létesítmény. 
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § (1)-(2) bek. 
alapul véve jár el. 
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
a) 1 fő projektvezető, aki felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, és rendelkezik műszaki 
vezetőként szerzett legalább 3 év vízépítési szakmai tapasztalattal árvízvédelmi töltés és/vagy 
árvízvédelmi műtárgy építésére és/vagy fejlesztésre és/vagy felújításra és/vagy rekonstrukcióra 
vonatkozó munkák területén
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b) 1 fő műszaki vezető, aki legalább középfokú műszaki végzettséggel és műszaki vezetőként
legalább 3 év árvízvédelmi töltés építési szakmai tapasztalattal rendelkezik 
c) 1 fő műszaki szakértő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER
(Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak,
térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) tervezése) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és
rendelkezik legalább 3 év szakmai tapasztalattal árvízvédelmi töltés tervezésére vonatkozóan. 
d) 1 fő műszaki szakértő, aki felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik és legalább 120 nap
szakmai tapasztalata van árvízvédekezéshez kapcsolódó vízkár-elhárítási munkálatokban. 
A vízkár elhárítás fogalma: A vízkárelhárítás a vizek kártételei elleni védelmet és védekezést jelenti.
E két tevékenység úgy tartalmában, mint idejét tekintve eltér egymástól, de mégis összetartozik. A
vízkárelhárítás a túl sok vagy túl kevés víz kártételeinek elhárítását, a károk mérséklését célzó
megelőző, valamint a tényleges védekezéssel járó szervezett operatív tevékenységet foglalja
magában. (lásd még a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény vonatkozó részét) 
Egy szakember 1 pozícióra jelölhető, a szakemberek között az átfedés nem megengedett. Egy
alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására több szakember nem mutatható be. 
Az M/2. pontban meghatározott műszaki végzettség kifejezés alatt felsőfokú végzettség esetében
okleveles építőmérnöki és/vagy építőmérnöki és/vagy üzemmérnöki, ill. a középfokú végzettség
esetében szakirányú technikusi végzettség vagy a felsorolt végzettségekkel egyenértékű
végzettséget.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér(alapja: szerződés szerinti,áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás
(továbbiakban: Szerződéses ár), minden késedelmes nap után a Szerződéses ár 0,5%, de összesen
legfeljebb Szerződéses ár 10 %-a); meghiúsulási kötbér (a Szerződéses ár 10 %-a); teljesítési biztosíték
(a Szerződéses ár 5 %-a); Előleg-visszafizetési biztosíték (szerződés elszámolható összegének 10%-a és
az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, vagy a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett
nincsen biztosíték nyújtási kötelezettség); jótállás (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától
számított 36 hónap, korrózióvédelem esetén kötelezően 10 év); jótállási biztosíték (a Szerződéses ár 5
%-a, a 36 hónap általános jótállást követően a biztosíték összege csökken a megvalósított
acélszerkezetek Szerződéses Árhoz viszonyított mértékéig).
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

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

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

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)

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

HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/01/17 (éééé/hh/nn)

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/D. Földszinti nagytárgyaló

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD). 
1.Ajánlatkérő előírja a Kbt.66.§(6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. 
2.Részajánlattétel: Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés részekre történő ajánlattétel 
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beruházás részekre 
bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, kiviteli 
tervezési, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a 
beruházás, így a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné. További 
információ a KD. 1/A. kötet 15.16. pontjában. 
3.A Kbt. 47. § (2) bekezdése irányadó. 
4.Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke nettó 1.000.000,-Ft. Ajánlatkérő 
számlaszáma: 10032000-00319841-30005204 (Magyar Államkincstár). Ajánlattevő a biztosíték 
rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az 
ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak részeként nyújtja be, átutalással történő teljesítés 
esetén az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy a Kbt. 54. §-a szerinti 
esetekben milyen számlára kell a biztosítékot visszautalni. 
5.A biztosítékok Kbt.134.§(5) bekezdése szerinti rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az 
ajánlatban nyilatkoznia kell. 
6.Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§(1)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével 
továbbá a Ptk.6:130.§(1) és (2) bekezdés szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek
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figyelembevételével, de a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt.135.§(3) bekezdése
szerint egyenlíti ki, azzal, hogy a szállítói finanszírozás okán figyelembe kell venni a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezéseit is és a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-át. Részletes
leírás a KD. 1/A.kötet 6. pontjában. 
7.Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. 
8.Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 
9.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,
korlátlanul és teljeskörűen,térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat
közzéteszi a honlapján. 
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása. 
10.Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő
szempont Ponthatár:1-100 pont.Módszer:1. fordított-,2. egyenes arányosítás,közvetlen
pontkiosztás. 
11.Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára a KD.15.18. pontjában meghatározott
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, mely határidőre való rendelkezésre állásáról az
ajánlatban nyilatkoznia kell. 
12.Nyertes ajánlattevőnek indikatív pénzügyi ütemtervet és megvalósítási ütemtervet kell készíteni. 
13.Nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a KD. 1/A. kötet 15.1. pontjában meghatározott
rendelkezésről. 
14.Nyertes ajánlattevőnek a KD.1/A. kötet 15.15. pontjában meghatározott tanúsítványokkal kell
rendelkeznie. 
15.A Kbt.73.§(6) bek. c) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek
nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben a kiviteli tervek,engedélyezési dokumentációk elkészítésével és
az engedélyeztetési feladatokkal kapcsolatos költségek a nettó 467 716 535 Ft összeget
meghaladják. 
16.Tartalékkeret:A 322/2014.(X.30.)Korm. rendelet 20.§(2) bekezdésében foglaltak szerint
legfeljebb a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-a,de legfeljebb 41 338 583,-HUF. 
17.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Nemes Krisztina,lajstromszám: 00124 
18.Részletes előírások a közbeszerzési dokumentumok 1/A.kötet 15. pontjában. 
19.Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania Vállalkozói javaslatát.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
(3)-(4) bekezdésének megfelelően.

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

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/10/03 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

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