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„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című,
KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosító számú projekt - FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/120
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.10.17.
Iktatószám: 12444/2016
CPV Kód: 71318000-0
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent, Szegvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.11.17.

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
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I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

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

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/vedvonalak-terhelesenek-csokkentese-az-also-tiszan/2
(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: Ész-Ker Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Pasaréti út 83. BBT Irodaház II. emelet Titkárság

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
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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 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: Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,védvonalak terhelésének
csökkentése az Alsó-Tiszán(KEHOP-1.4.0-15-2015-00007)FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátása

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71318000-0

II.1.3) A szerződés típusa
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 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosító
számú projekt engedélyezési terveinek elkészítésére, engedélyek megszerzésére, építési, kivitelezési
feladatainak teljes körű ellátására, a kiviteli tervek elkészítésével FIDIC Sárga Könyv szerinti
megvalósítására irányuló vállalkozási szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőrzési feladatainak ellátása

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

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

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok

 valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

 csak egy részre

nyújthatók be

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

II.2) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése,védvonalak
terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán(KEHOP-1.4.0-15-2015-00007)FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőrzési feladatainak ellátása

Rész száma:

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

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

71520000-9
71310000-4
71248000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU333, HU101 A teljesítés fő helyszíne: Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent,
Szegvár
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Megbízott feladata a FIDIC Sárga könyv (2011. szeptember) szerint megvalósuló beruházás építési 
szerződés(ei)nek felügyelete. 
Műszaki ellenőri feladatok (teljesség igénye nélkül): 
 
A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység 
elvégzése, az előírások szerinti, de minimum heti gyakorisággal a szakértelemmel rendelkező 
szakemberek helyszíni jelenlétének biztosításával. 
Mérnök feladatok a FIDIC előírásai szerint (teljesség igénye nélkül): 
- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban 
- Mindazon feladatok ellátása, mely a műszaki ellenőri feladatokon túlmenően a FIDIC Sárga Könyv 
előírásaiból eredően a Mérnök feladat és felelősségi körébe tartozik, 
- Kapcsolat tartása a projektbe végrehajtásába bevont egyéb gazdasági szereplőkkel. 
- Közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzésekben, a 
vagyonátadásban és aktiválásban. 
- az engedélyezési tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, hatósági, kezelői 
egyeztetések megtörténtének ellenőrzése 
A műszaki leírásban részletesen meghatározott feladatok ellátása, különösen a megvalósításhoz 
szükséges műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési és mérnöki feladatok ellátása a 191/2009. 
(IX.15.) korm. rendeletben előírtak szerint. A nyertes ajánlattevő a projekt megvalósítás során 
megkötésre kerülő kivitelezési szerződés szerződésszerű teljesítésének napjáig köteles jelen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e pontban és az ajánlati dokumentációban meghatározott 
feladatait ellátni. A beruházás jótállási idősszakában évente egy alkalommal utófelülvizsgálatot 
tart, amennyiben a rendeltetésszerű használatot ellehetetlenítő hiba merül fel, eseti (rendkívüli) 
utóvizsgálatot tarthat. 
A kivitelezés főbb tervezett mennyiségei: 
1. Árvízkapu építése a Dongér-főcsatornán (síktáblás, vagy a szegmens elzárással kialakított) 
2. Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között 
3. Árvízkapu építése a Sámson-Apátfalvai-főcsatornán (síktáblás, vagy a szegmens elzárással 
kialakított) 
4. Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 - 4+342 tkm között 
5. Engedélyezéssel kapcsolatos tervezési feladatok: 
-Előzetes régészeti dokumentáció 
-Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, szükségesség esetén Környezeti hatásvizsgálat és/vagy 
Natura 2000 hatásbecslés 
-tűzszerészeti hatástanulmány 
-Terület-igénybevételi dokumentáció 
-Anyagnyerő hely kitermelési és rekultivációs terve és az anyagnyerő helyekről történő 
kitermelések engedélyeztetése 
-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 (árvízvédekezési 
intézkedési terv, minőségbiztosítási terv, organizációs terv, munkavédelmi, tűzvédelmi,
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bányaműveleti tervek stb.) 
5. 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 összesen 9, 874 km hosszúságú töltés építést/felújítást érint. 
A kivitelezésre és tervezésre vonatkozó szerződés tervezett időtartama: 33 hónap. 
A kivitelezés tervezett összértéke nettó 8.090.708.661,- HUF. 
A részletes feladatleírás a közbeszerzési dokumentumokban található.

(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 teljesítésben részt vevő személyi állomány alkalmassági 
követelményre megajánlott szakemberek körében értékelt, alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata 35 
2 2.1.M2.a)ra bevont „Mérnök”FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú 
munkában „Mérnök”ként/projektvezetőként v. „Mérnök 
képviselője”ként/projektvezetőhelyettesként szerzett tap (5db) 12 
3 2.2.Az M2. b) pontban bevont „Mérnök képviselője” Mérnökként vagy Mérnök helyettesként 
vagy műszaki ellenőrként szerzett tapasztalata (60hónap) 13 
4 2.3.M2.b)ra bevont„Mérnök képviselője”Mérnökként v. Mérnök helyetteseként v. műszaki 
ellenőrként szerzett tapasztalata FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú 
munkában-5projektelem 10 
5 3.A teljesítésben részt vevő, az alkalmassági követelmények körében bemutatott 
szakembereken túli személyi állomány szakmai tapasztalata 15 
6 3.1.Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes SZB szakértői 
jogosultsága,v. azzal egyenértékű jogosultsága,v. a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettsége és tapasztalata (3db) 3 
7 3.2.Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-VZ műszaki ellenőri 
jogosultsága,v.azzal egyenértékű jogosultsága,v.a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettség és tapasztalat(5db) 4 
8 3.3.Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek minden érvényes ME-M műszaki ellenőri 
jogosultsága,v. azzal egyenértékű jogosultsága,v.a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettség és tapasztalat(5db) 4 
9 3.4.Teljesítésbe bevonni kívánt szakember minden érvényes ME-G műszaki ellenőri 
jogosultsága,v. azzal egyenértékű jogosultsága,v. a jogosultság megszerzéséhez szükséges
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végzettség és tapasztalata(2db) 4

 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: 69 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

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

A szerződés meghosszabbítható

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

II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő a Kbt.73.§(6)bek.c) pont alapján az ajánlatot a Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja,amennyiben az ajánlattevő által megajánlott nettó megbízási díj a
műszaki ellenőri feladatok tekintetében a nettó 94.488.189,- Ft-ot meghaladja,figyelemmel a
támogatói döntés alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátására megítélt támogatási források
értékére.

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

III.1) Részvételi feltételek
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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) 
bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) 
szerinti bírálat körében kerül sor. 
A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, valamint a kapacitást nyújtó 
szervezetnek is külön EEKD-t szükséges benyújtania. 
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 Kr. 15. § (1) bekezdése szerint. 
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának 
igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr 15. § (2) bekezdése szerint. 
A Kr. 1. § (4) bekezdése irányadó. 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges 
megtenni, így az 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 nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki és 
műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában 
(az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 
Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), 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. 
A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti 
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás 
kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban 
szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges 
igazolni. 
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 egyéb igazolási módok helyett.
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A Kr. 1. § (1) - (2) bekezdése alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
A Kr. 1. § (4) bekezdése irányadó. 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg. 
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre
vonatkozó igazolást, az alábbi tartalommal:- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése; -
pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban
volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozó - áfa nélkül
számított - közbeszerzés tárgya (folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy árvízvédelmi
beruházás megvalósítása során nyújtott mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység) 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 Kbt. 65. § (6) -(8) bekezdése irányadó.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
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 a Kr. (1)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 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.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi 
intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 
24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
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Ajánlatkérő a „sorbaállítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. 
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti
évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (folyami vagy területi vízgazdálkodási és/vagy
árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység)
szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 105 millió
HUF értéket. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 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: M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kr. 
(továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját 
megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása 
tárgyú, legjelentősebb szolgáltatásairól szóló igazolását vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bek. 
szerinti módon, melynek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a 
szolgáltatás tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, az 
ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő - legalább év, hónap és 
nap - megjelölésével), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amennyiben a FIDIC mérnöki és 
műszaki ellenőri tevékenység ellátásával érintett beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére 
jelen felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontja) megelőző 36 hónapban került sor. 
A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a 
referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése 
alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. 
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették és a referenciaigazolás nem 
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 
referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett építési beruházás olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 
benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült. 
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó. 
M2. Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek. 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,
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- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba
történő bevonásáról tudomással bír. 
Amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlott szakember már rendelkezik kamarai
regisztrációval, úgy az alkalmassági feltétel a nyilvántartási, névjegyzéki szám megadásával is
igazolható. 
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a 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. A Kr. 1. §
(2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. 
A Kbt. 65. § (6) -(7) bekezdése irányadó. 
További információk az igazolásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
részletesen kifejtésre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem 
rendelkezik: 
M1. a felhívás feladását megelőző 36 hónapban, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített, befejezett, olyan szolgáltatásra vonatkozó referenciákkal, amely az alábbi feltételeket 
teljesíti: 
a) amelynek tárgya árvízvédelmi beruházás megvalósítása során nyújtott műszaki ellenőri 
feladatokat is magába foglaló FIDIC mérnöki feladatok ellátása volt 
b) amely esetében a műszaki ellenőri feladatok ellátását is magába foglaló FIDIC mérnöki 
szolgáltatások értéke elérte legalább a nettó 105 millió HUF-ot 
c) amely legalább 7 km hosszúságú árvízvédelmi töltés építéséhez és/vagy felújításához 
kapcsolódott 
d) és legalább 3 projektelemet tartalmazott. 
Projektelem definíciója: A teljes beruházás olyan része, amely térben, fizikailag és műszakilag, 
valamint pénzügyileg is körülhatárolható - a beruházás költségvetésében önálló létesítményként 
szereplő, vagy külön kivitelezési szerződéssel érintett rész - önálló technológiai egységet képező 
munkarész, vagy létesítmény (árvízvédelmi beruházásoknál például önálló projektelem lehetnek a 
folyó különböző szakaszain található árvízvédelmi töltések, kapcsolódó útépítések, gátőr ház 
felújítások). 
A fenti referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek oly módon, hogy egy adott 
franciabekezdésben foglalt követelményt egy referenciának teljes egészében ki kell elégítenie, 
vagyis egy franciabekezdésben meghatározott követelmény nem teljesíthető több referenciával. 
 
M2. legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: 
M2.a) legalább 1 fő Mérnök szakemberrel, aki rendelkezik: 
- a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti SZB (Építési beruházási szakértés) vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
- a 297/2009. (XII. 21.) Kr. szerinti SZVV-3.5. vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
 
M2.b) legalább 1 fő Mérnök képviselője szakemberrel, aki rendelkezik:
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- a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,
vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
M2.c) legalább 1 fő műszaki ellenőrrel, aki rendelkezik: 
- a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti ME-V műszaki ellenőri vagy azzal egyenértékű jogosultsággal,
vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
 
M2.d) legalább 1 fő műszaki szakértővel, aki rendelkezik: 
- a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti VZ-TER vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
- a 297/2009. (XII. 21.) Kr. szerinti SZVV-3.5. vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
Egy személy egy pozícióba jelölhető a fentiek közül.

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)

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

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról.
- 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások
integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
- 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és
tájvédelmi szakértői tevékenységről.
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér (alapja: nettó megbízási díj; mértéke a késedelem minden naptári napja után napi
0,3%, Késedelmes napok száma maximum: 30 naptári nap.), előleg-visszafizetési biztosíték(szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű), teljesítési biztosíték (nettó megbízási díj 5 %-ának megfelelő összeg),
rendelkezésre állási biztosíték (nettó megbízási díj 5 %-a).
Az ajánlattevőknek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozniuk kell.
Ajánlattevő feladatainak ellátásért a kivitelezési feladatok előrehaladásával összhangban álló módon,
annak teljesítésével arányos mértékben - a teljesített és az ajánlatkérő által igazolt tevékenysége
alapján - naptári negyedévente jogosult részszámlát kiállítani. A részszámlák minimális értéke -
egyenként - nem lehet kisebb, mint a megbízási díj 5%-a.
Részletes szabályai a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

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

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)
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2016/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)

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

HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/01/16 (éééé/hh/nn)

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2016/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Kft. 1026 Budapest,
Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása
vonatkozásában a Kbt. 68. § (1) - (4), (6) bekezdései 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:

1. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban 
történő feltüntetését. 
2. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1); (3) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 
6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, 
de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő a 
kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában 
foglaltakat teljes körben alkalmazza. Támogatás intenzitása: 100,000000%. A finanszírozás 
módja:utófinanszírozás. Nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30 
%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Részletes 
leírás a közbeszerzési dokumentumokban. 
3. Részajánlattétel nem biztosított, annak okán, hogy a közbeszerzés egy részére történő 
ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó feladatok 
egymáshoz szervesen kapcsolódnak, továbbá a feladatok részekre bontva, adott esetben több 
megbízottal, kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges 
funkciója veszne el. A benyújtott pályázatban rögzített projektcél és vállalt indikátorok csak a 
műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben 
Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosít részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett
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vállalások teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem biztosított. 
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. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő
a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles
elfogadni. (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentumokban. 
7. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő
konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. 
8. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,
korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat
közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal:
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/vedvonalak-terhelesenek-csokkentese-az-also-tiszan/2 
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása.
Részletes leírás a KD-ban. 
9. Értékelés szempontja a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő
szempont. Módszer:1. értékelési szempont (Egyösszegű nettó ajánlati ár):fordított arányosítás, 2.1.,
2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3.,3.4. értékelési alszempont: egyenes (lineáris) arányosítás. Pontozás: 1-100.
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
10. Szakemberekre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
11. Nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Nemes Krisztina,lajstromszám: 00124 
13. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell mérnöki tevékenységre
vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 300 millió HUF/év
és 150 millió HUF/káresemény, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

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

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
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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.
Kiegészítés a felhívás VI.3) pont 3. alpontjához:
A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete (FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység), és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok
egymásra épülése, a komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a részekre
történő ajánlattételt. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás keretében egy egységes, FIDIC Sárga
Könyv szerinti Mérnök szervezetet kíván beszerezni a FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezésre és
kivitelezésre irányuló építési beruházása komplex építésfelügyeleti ellenőrzésének ellátására. A
Mérnök szervezet olyan egységes struktúra, melyet a Mérnök vezet, a szervezet egyes tagjai
egymással együttműködnek a Mérnök irányítása alatt. A feladatkiosztás, feladatellátás,
végrehajtás-ellenőrzés egysége nem oldható meg másként, mint egy szerződés keretében
megbízott nyertes ajánlattevő, avagy közös ajánlattétel esetén nyertes ajánlattevők által biztosított
Mérnök szervezet útján. Amennyiben a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatokat több
szerződés keretében több nyertes ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén nyertes ajánlattevők
látnák el, abban az esetben jelentősen megnövekedne az együttműködés nehézségeiből adódó
végrehajtási kockázat, ajánlatkérő számára a gazdasági szereplők közötti koordináció a kivitelezést
is veszélyeztető módon megnehezülne, megoldhatatlan feladatot jelentene az egyes
részfeladatokért való felelősség kérdéseinek tisztázása, adott esetben a kárfelelősség
megállapítása. Fentiekre tekintettel a jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásokat kizárólag
egy szerződés keretében, egységes irányítás alatt álló szervezet által ellátott komplex
szolgáltatáscsomagként lehet beszerezni.
Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához az értékelési szempontokkal kapcsolatban: A megadott
értékelési szempont teljes terjedelemben a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak,
tekintettel arra, hogy a karakterkorlátozás nem lehetséges a teljes terjedelem rögzítése a
felhívásban.
Kiegészítés a felhívás II.2.6) pontjához:
II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

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
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/10/12 (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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