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„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
konstrukció számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója,
építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti
megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/91
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.10.
Iktatószám: 9417/2016
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Teljesítés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe (Gulács,
Tivadar, Jánd, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa,
Hetefejércse, Beregsurány, Beregdaróc, Gelénes,
Vámosatya, Barabás, Tiszaszalka, Tiszavid,
Tiszaadony, Tiszakerecseny, Mátyus, Lónya,
Vásárosnamény-Gergelyiugornya)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.09.26.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Vízügyi Főigazgatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

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
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Internetcím(ek):

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

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

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink (URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz 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: CEU Tender Consulting Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Muskotály utca 11.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1118

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Halupa Anett

Telefon: +36 17829640

E-mail: info@ceutender.eu

Fax: +36 17974168

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
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Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Muskotály utca 11.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1118

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Halupa Anett

Telefon: +36 17829640

E-mail: info@ceutender.eu

Fax: +36 17974168

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.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

 Központi szintű

 Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

x Egyéb: Vízügyi Főigazgatóság

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz



4

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a
Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 konstrukció számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója,
építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek
elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

„Vállalkozási szerződés keretében a "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és
benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
konstrukció számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.)
Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”

II.1.5)

Becsült érték: Pénznem:

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

 Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó létesítmények tekintetében a
részajánlattételi lehetőséget kizárja, tekintettel arra, hogy 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 vállalások teljesülése akár egy rész
eredménytelensége esetén sem biztosított.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

 

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése
a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 konstrukció számú projekt tájgazdálkodási vízi létesítményeinek
FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése
a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal

Rész száma:

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

Fő tárgy: 45245000-6
További tárgyak: 45247230-1

45240000-1
45247112-8
45246000-3
45262310-7
45453100-8
71220000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe (Gulács, Tivadar,
Jánd, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa, Hetefejércse, Beregsurány, Beregdaróc, Gelénes,
Vámosatya, Barabás, Tiszaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Mátyus, Lónya,
Vásárosnamény-Gergelyiugornya)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Vállalkozási szerződés keretében a "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben 
és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 
konstrukció számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv 
szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 
(IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal” tárgyú szerződés kapcsán az építési 
munkák mennyisége, főbb műszaki tartalma az alábbiak szerint: 
A beruházás a vízi infrastruktúra fejlesztésével a tájgazdálkodás kialakításának 
megteremtését tűzi ki célul, emellett lehetőséget adva ökológiai célú vízpótlásra, vizes 
élőhelyek kialakítására. Az egész hatásterület az ún. kiemelten érzékeny természeti területek 
közé tartozik A térség nagyobb része nemzetközi és/vagy országos védelmet élvez. A térség 
vízfolyásai és környezetük részét képezi a nemzeti ökológiai hálózatnak. A Felső-Beregben az 
országhatár menti érintetlen területek, a Középső-és Alsó-Beregben pedig a térség nagyobb 
része az ökológiai hálózat magterülete. A Tisza és beregi hullámtere NATURA 2000-es
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természet-megőrzési (HUHN 10001-Szatmár-Bereg) és egyúttal ramsari terület (Felső-Tisza). 
A nyertes Ajánlattevő által megvalósítandó beruházás főbb műszaki elemei: 
A. Csatornák rekonstrukciója közel 56 km 
B. Összesen 26 db műtárgy építése: 1 db 200cm/200cm duzzasztó zsilip (vízvisszatartó 
műtárgy) Makócsán, 
25 db vízkormányzó műtárgy építése: Beregi árapasztó területén 10 db, Lónyai fióktározó és 
az öblözet egyéb részsén 15 db. 
C. Anyagnyerőhely (Gelénes) rendezése, vizes élőhellyé alakítása 2,8 ha, 
D. Vízpótló csatornák építése,Tarpai vízpótló csatorna, Gelénesi vízpótló csatorna, A6 vízpótló 
csatorna 3,2 km, 
E. Szivattyúállások (2 db)létesítése a Tisza jobb part 706,94 és 715,45 fkm szelvényében 
(tiszai vízpótlás), 
F. Depóniamagasítás 332 m hosszúságban, 
G. Monitoring és üzemirányítási rendszer kialakítása, a rendszer elemeinek beszerzése, 
kiviteli tervek készítés, amennyiben szükséges engedélyeztetése és kivitelezése. 
Rézsű- és mederburkolat; terméskőburkolat készítése összesen: 1951 m2 
A nyertes Ajánlattevő egyéb feladatai: 
Tervezési feladatok 
1. Építési munkák kiviteli tervei, 
2. Közmű kiváltási tervek 
3. Egyéb tervezési munkák, 
• Monitoring és üzemirányítási rendszer kivitelezéséhez szükséges tervek 
• Megvalósulási tervek készítése. 
• Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok készítése, benne a 
vízkormányzási koncepció és vízgazdálkodási terv. 
H. Engedélyeztetési feladatok 
- Üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása 
- A vízszintérzékelő eszközök és tartozékaik beépítésének engedélyeztetése amennyiben 
szükséges 
- Engedélyeztetési költségek viselése az építési beruházást végző vállalkozót terheli, 
amennyiben az felmerül 
Az árapasztó tározó töltéseiben lévő műtárgyak vízvisszatartási vízkormányzási 
hasznosítása: 
Az árapasztó tározó töltéseiben lévő meglévő műtárgyak vízvisszatartási-vízkormányzási 
hasznosítása, a meglévő tározó rendszer elemei működésének és üzemeltetésének 
összehangolása a projektben tervezett fejlesztésekkel. 
A rendszer elemei üzemeltetésének összehangoltságát a konkrét üzemei feltételeket, 
előírásokat az Ajánlattevő által elkészítendő Üzemeltetési, kezelési és karbantartási 
kézikönyvek, szabályzatokban kell rögzíteni. 
A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a 
Kivitelezési tervezés, a Próbaüzem időtartamát valamint a Magvalósulási terv, Üzemeltetési, 
kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok elkészítését, valamint az Üzemeltetési 
engedélyhez szükséges dokumentációk összeállítását illetve egyéb közbeszerzési 
dokumentációba megjelölt feladatot is. Az Üzemeltetési engedély megszerzése nem képezi 
nyertes Ajánlattevő feladatát, azonban a jótállás időtartama alatt az üzembehelyezési eljárás 
keretében felmerülő hiánypótlás során szükséges dokumentumokat köteles elkészíteni és
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Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 
A projekt keretében Mérnök szolgáltatás is beszerzésre kerül a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerinti Műszaki ellenőri tevékenységre és a FIDIC mérnök
tevékenységre. 
A Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben a kiviteli tervek elkészítésével
kapcsolatos költségek a nettó 36 844 094,- Ft összeget meghaladják. 
Tartalékkeret összege: A 322/2014. (X.30.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdésében foglaltak
szerint legfeljebb a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-a, de legfeljebb húszmillió
forint, azaz 20.000.000,- Ft 
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai
tapasztalata (hónapban megadva)  25
2 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata (hónapban megadva) 12,5
3 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata (hónapban megadva) 12,5
4 2. Fenntarthatósági vállalások figyelembe vétele (A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az
ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 db vállalás)  10
5 3. Speciális területi adottságok (terület és tájvédelmi adottságok kezelésének módja (A Kbt.
77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 4 db vállalás)  10
6 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az
ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 5 fő) 5

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

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

Időtartam hónapban: 18 vagy napban:

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

A szerződés meghosszabbítható

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00004

II.2.13) További információ

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

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k)
és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden
tag külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ szerint az ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k) és m) pont szerinti kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Ha az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő
köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál
nem régebbinek kell lennie.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
a) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
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végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal kell rendelkeznie. 
b) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) Az a) pont szerinti
követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre
vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel
a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
b) A b) pont szerinti követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a
szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) 
bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges! 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felkérésére csatolandó dokumentumok: 
Ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), csatolja be 
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alapján valamennyi számlavezető 
pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi 
keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak: 
- pénzforgalmi számlaszám megadása, 
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, 
- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban 
(konkrét dátum megjelölésével). 
(„sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 
fogalmat érti) 
P.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pont alapján az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban, amennyiben a kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése 
nem szükséges. 
Ha Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás III.1.2. P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik 
az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
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az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vízépítési csatornarekonstrukció és/vagy vízépítési
műtárgy építés és/vagy rekonstrukció) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési csatornarekonstrukció és/vagy
vízépítési műtárgy építés és/vagy rekonstrukció) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban
meghatározott értéket. 
P.3. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított -
árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (vízépítési
csatornarekonstrukció és/vagy vízépítési műtárgy építés és/vagy rekonstrukció) szerinti nettó
árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy a Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel a meghatározott minimum követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésben meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (6)
pontjában foglaltakkal. 
. 
Ha Ajánlattevő a P.2.) és P.3.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 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 a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésben foglalt
egyéb igazolási módok helyett.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattétel 
esetén bármelyik Ajánlattevő), ha 
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján az 
eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba 
állítás fordult elő. 
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P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó,
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több lezárt üzleti
évben a mérleg szerinti eredménye negatív. 
 
Az Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (vízépítési csatornarekonstrukció és/vagy vízépítési műtárgy építés és/vagy
rekonstrukció) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 450.000.000 Ft-ot. 
 
 
 
 
 
P.3.1. a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3
lezárt üzleti évben nem éri el összesen legalább a nettó 600 000 000 forintot 
 
P.3.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya
(vízépítési csatornarekonstrukció és/vagy vízépítési műtárgy építés és/vagy rekonstrukció) szerinti
ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a minimum nettó 450.000 000,- forintot. 
A P.3. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, a P1., P.2. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös
Ajánlatevők közül egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés). 
Ajánlattevő(k) legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései és a Kbt. 69. §(11)
bekezdése is irányadó bekezdéseiben foglaltakra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) 
bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges! 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), csatolja be: 
Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felkérésére csatolandó dokumentumok: 
M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év befejezett 
referenciáit, kiemelten a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit, a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet. 23.§ -ban foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés szerinti 
igazolással. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú 
referenciára. 
A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (3) 
bekezdése) túl, tartalmaznia kell: 
# az építési beruházás tárgyát 
# az elvégzett munkák bemutatását, a munka jellegét (közös ajánlattevői/Részvételre jelentkezői 
teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét és mennyiségét és értékét);
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# az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban; 
# a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap) pontossággal, 
# a teljesítés helyét; 
# a szerződést kötő másik fél nevét és címét, 
# a felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát, 
# nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; 
# minden olyan további információt, amelyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelés egyértelműen megállapítható. 
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés 
oszthatatlansága miatt - 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 tekintetében olyan 
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett 
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült . 
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket 
olyan referenciával kívánja igazolni, amely Projekttársaság teljesítésre vonatkozik, a Kbt. 140. § (9) 
bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - A 
projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a 
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek 
- a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. 
M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakkal összhangban 
az ajánlattevő vagy vezetői végzettségének, vagy képzettségének ismertetésével, és különösen 
azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás 
teljesítéséért felelősek. 
A szakemberek bemutatása során csatolandó: 
- a szakmai tapasztalatot ismertető szakember nyilatkozata a szakember saját kezű aláírásával, 
valamint 
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A 
szakemberek tekintetében a mérnöki kamara által regisztrált jogosultság meglétét (adott esetben) 
Ajánlatkérő ellenőrzi, erre való tekintettel az igazolás benyújtása nem szükséges. Az ajánlatban 
szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is 
szükséges. 
Amennyiben a jelen felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel 
kíván Ajánlattevő a jelen felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a 
megfelelését igazolni, úgy Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatában becsatolni az egyenértékűnek 
tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az 
egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M1-M2 pont 
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló 
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a M1-M2 pontban 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt
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alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt.
65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. §(11) bekezdése is
irányadó.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik: 
M.1) a hirdetmény feladását megelőző 5 évben egy darab, sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt 
olyan tájgazdálkodási jellegű munkára vonatkozó referenciával, amely tartalmaz legalább 15 db 
vízépítési műtárgy építést, melyből legalább 1 db 1,5x1,5 m-es zsilipes elzárású műtárgy volt és 
legalább 1200 m2 mederburkolat építést továbbá a kivitelezéshez szükséges tervezési feladatok 
elvégzése is a vállalkozó feladatát képezte. 
(Ajánlatkérő tájgazdálkodás alatt a gazdálkodási tevékenységet megalapozó vízi infrastruktúra 
kiépítését, fejlesztését érti a vízpótlás rugalmasabb, szabályozott levezetése és szétosztása 
érdekében. Ezen munkák tartalmazhatnak pl. vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgyak, vízpótlási 
létesítmények, átereszek, mederátjárók, földművek kiépítését, meglévő csatornák rekonstrukcióját 
a vízpótlás és a vízkormányzás hatékonyabbá tételére.) 
Ajánlatkérő a kivitelezéshez szükséges tervezési feladat alatt jelen felhívás II.2.4. pontjában 
rögzítet tervezési feladatok valamelyikét érti, azaz Ajánlatkérő elfogadja, amennyiben a referencia a 
felhívás II.2.4. pontjában rögzített tervezési feladatok közül legalább 1 tervezési munkát 
tartalmazott. 
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M.2.1. ha nem rendelkezik legalább (egy) 1 fő projektvezetővel, aki mint projektvezető rendelkezik a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az
azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - a
hivatkozott rendelet 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetéséhez szükséges végzettséggel (vagy egyenértékű végzettséggel) és szakmai
gyakorlattal továbbá legalább 36 hónap vízilétesítmények kivitelezéséhez kapcsolódó
projektvezetői tapasztalattal. 
M.2.2. ha nem rendelkezik legalább (egy) 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés) tervezői jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy egyenértékű végzettséggel) és szakmai
gyakorlattal továbbá legalább 36 hónap vízilétesítmények tervezéséhez kapcsolódó szakmai
tapasztalattal rendelkezik. 
Ajánlatkérő vízilétesítmény alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pontjában
foglaltakat érti - az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek
rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének
vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása - ideértve a
víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást -, minőségének és
mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi
nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja-. 
A felhívás III.1.3. M.2.1. és M.2.2. pontjában előírt minimumkövetelmények kapcsán a bemutatott
szakemberek között átfedés lehetséges.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során késedelembe esik olyan 
okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, (így különösen, ha a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének időpontja a jelen szerződésben meghatározott időtartamon túli időpontra 
esik, vagy az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő olyan hibákat észlel, melyek nem teszik 
lehetővé a Létesítmény átvételét) úgy a Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni. A szerződés 
szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (az egyösszegű
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nettó ajánlati ár) 0,05% -a minden késedelmes teljesítési nap után. Megrendelő összesen 30 naptári 
napra jogosult késedelmi kötbér érvényesítésére. Amennyiben a késedelemmel érintett napok 
száma eléri a maximális 30 késedelmes napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől azonnali 
hatállyal elállni vagy azt felmondani. 
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a szerződésben előírt 
időtartamon belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem 
vette át. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi köbérre a Ptk. 6:186.§-ban foglaltak szerint jogosult. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a vállalkozási szerződés 
tervezete tartalmazza. 
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során köteles 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában tett vállalásokat teljesíteni. Megrendelő hibás 
teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti a 
szerződéses kötelezettségeit, a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában tett vállalásokat 
nem teljesíti. Megrendelő a vállalások és kötelezettségek teljesítését a szerződés teljesítése alatt 
folyamatosan ellenőrzi. A hibás teljesítési kötbér alapja, mérték és jogkövetkezménye megegyezik a 
késedelmi kötbérrel. 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadná, vagy a 
szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a 
Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér alapja a 
szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (az 
egyösszegű nettó ajánlati ár). A meghiúsulási kötbér mértéke, a fenti bekezdés szerint 
megállapított kötbéralap 15 %-a. 
Jótállás: Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számított 36 hónap 
időtartamra általános jótállási kötelezettséget ír elő. Jótállási kötelezettség időtartama 
acélszerkezetek korrózióvédelmével kapcsolatban 10 év, az acélszerkezetek korrózióvédelmével 
kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetére. A jótállásra a Ptk. 6:171-6:173. § előírásai az 
irányadóak. 
Teljesítési biztosíték: nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi 
adó nélkül számított ellenszolgáltatás (az egyösszegű nettó ajánlati ár) 5% -ának megfelelő 
összegű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 134. § (4) bekezdésben 
foglaltak alapján, a szerződés hatálybalépésekor. A teljesítési biztosítéknak a sikeres 
műszaki-átadás átvétel időpontjáig lehívhatónak kell lenni. 
A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és az ajánlattevőként szerződő fél 
választása szerint nyújtható: 
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 
vagy 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Jólteljesítési biztosíték: a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítéka; a szerződés szerinti, 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (az egyösszegű nettó 
ajánlati ár) 5%-a 36 hónap időtartamra, a 37-120-dik hónapig az egyösszegű nettó ajánlati ár 3%-a. 
A jóteljesítési biztosíték a jótállási (garanciális) kötelezettség teljesítését biztosítja. A jóteljesítési 
biztosítékot a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és 
rendelkezésre állását a jótállási idő lejártáig biztosítani kell. 
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A jóteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint nyújtható: 
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével, átutalásával, 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: 
Amennyiben előleg igénylésére és biztosíték nyújtására sor kerül. 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján a jelen eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződés alapján a szállító (nyertes) választása szerint 
a) a jelen eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság
javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1)
bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy 
b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele
mellett nem nyújt biztosítékot. 
Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia, amíg azon számla kifizetésre
kerül, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták. 
Az előleggel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A biztosíték
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum benyújtásával a nyertes Ajánlattevő az irányító
hatóságtól igényelheti Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Ajánlatkérő az értesítéstől számított
öt napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylést Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint, a biztosítékok határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a 272/2014 (XI.5) 
Kormányhatározat alapján kiadott 2015. évi Fejlesztési Keretben kiemelt projektként nevesített 
"Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó 
területén" tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 konstrukció számú projekt vonatkozásában támogatásra 
irányuló igényt nyújtott be. A benyújtott pályázatról Ajánlatkérő pozitív támogatói döntés kapott, és a 
beruházás előkészítésére Támogatási szerződést kötött. A jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen a szerződés hatálybalépését a Támogatási szerződés megvalósításra irányuló 
szakara vonatkozó módosításának mindkét fél által történő aláírásához és a vállalkozási díj (egyösszegű 
nettó ajánlati ár) támogatásból történő kifizethetőségének Támogató általi biztosításához köti, a Kbt. 
135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal összhangban. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). 
Ajánlatkérő jelen szerződés finanszírozását a KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 projekt keretében 
100,000000%-ban vissza nem térítendő támogatásból kívánja megvalósítani. A Szerződés egyösszegű 
(átalányáras) típusú 
Az ellenszolgáltatást a szállítói finanszírozással a kifizetésre köteles szervezet a nyertes ajánlattevő 
szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § 
(1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból
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szabályszerűen kiállított, a projekt azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) 
bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet vonatkozó előírásainak figyelembe vételével, a nyertes ajánlattevő által megjelölt 
bankszámlára történő átutalással teljesíti (szállítói finanszírozás). 
Nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32.§ (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 
részszámla benyújtására jogosult az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező 
szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
Az első részszámla benyújtására legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén sor kell, hogy kerüljön. Az előleg és a részszámlák alapján történő 
kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 
értékének 70%-ánál. 
A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 
mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a 
szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az 
ellenszolgáltatást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés 
alkalmazásával átutalással teljesíti, a Kbt. 135. § (1)-(2), (4)-(6), és (9) bekezdésében foglaltak, a Ptk. 
6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló 
törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. 
Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: 
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az 
ellenszolgáltatást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés 
alkalmazásával átutalással teljesíti. Amennyiben ajánlattevő a teljesítés során alvállalkozót vesz 
igénybe, akkor kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(6) és (9) bekezdései illetve a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdéseitől eltérően a Kbt. 135.§ (3) bekezdése az irányadó. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, 
az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. 
A jelen közbeszerzés tárgya szerinti beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. § -ában foglaltak értelmében a fordított ÁFA hatálya alá esik. 
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, 
hogy a tartalékkeret összege 20.000.000 Ft, de legfeljebb a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 
10%-a. 
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. 
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: 
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(6), (9) bekezdéseiben foglaltak; 
- a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól; 
- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről; 
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja; 
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 
- 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény; 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak. 
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Előleg: 
A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő az eljárás
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés -tartalékkeret
nélkül- elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 
Elszámolás az előleggel: A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő
részszámlában, a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy legkésőbb a
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 100 %-os teljesítéséig az előleggel el kell
számolni. 
A szállítói előleg igénylés és kifizetés részletes szabályait a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, illetve a
368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet határozza meg. 
A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg vonatkozásában egyebekben a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete (Egységes Működési Kézikönyv) vonatkozó előírásai az irányadóak. 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a szállítói kifizetés
során kifizetésre köteles szervezet (irányító hatóság) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 133. § (1)
bekezdésében meghatározott kifizetési határidőt neki felróható okból elmulasztja, késedelmének
időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő
késedelmi kamatot köteles fizetni annak a jogosultnak (nyertes ajánlattevőnek), akinek vonatkozásában
a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a tízezer forintot. 
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció illetőleg szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Nincs rá lehetőség.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
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:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás
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Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Meghívásos eljárás

 Tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.2) 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

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2016/09/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
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IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2016/09/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Hely: CEU Tender Consulting Kft.
1118 Budapest, Muskotály u. 11.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdés szerinti személyek
jogosultan a bontáson résztvenni. A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdés szerint történik.

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:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 9.000.000,- Ft, azaz kilencmillió forint

A befizetés helye: Magyar Államkincstár

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérőként szerződő fél Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00319841-30005204 számú számlája

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Amennyiben Ajánlattevő az 
ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt Ajánlatkérőként szerződő fél Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005204 számú számlájára szükséges befizetni. 
Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az 
ajánlatba csatolni. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító 
mellékkötelezettséggé. Közös Ajánlattétel esetén Közös az ajánlati biztosítékot a közös 
ajánlattevőknek elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk, az ajánlati kötöttségnek bármelyik 
közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg.
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További információk a Dokumentációban találhatók.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

 

Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76 § (2) bekezdés c) 
pont]. 
Az értékelési részszempontok a következőek: 
Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 20 
1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 
súlyszám: 25 
1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai 
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva) (A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 36 hónap) súlyszám: 
12,5 
1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai 
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva) (A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 36 hónap) súlyszám: 
12,5 
2. Fenntarthatósági vállalások figyelembe vétele (A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlati elem 
legkedvezőbb szintje: 3 db vállalás) súlyszám: 10 
3. Speciális területi adottságok (terület és tájvédelmi adottságok kezelésének módja (A Kbt. 77.§ (1)
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bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 4 db vállalás) súlyszám: 10 
4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (A Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 5 fő) súlyszám: 5 
Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:21 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) 50 
Az értékelés során adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb,
a 10 pont a legjobb érték. 
Az értékelés módszere: az ár esetében fordított arányosítással, az 1. minőségi kritérium kapcsán
egyenes arányosítás a 2. - 4. minőségi kritérium kapcsán abszolút értékelés. 
A részletes feltételek a dokumentációban találhatóak.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12 ) További információk: 1) Dokumentáció elérésével kapcsolatos tájékoztatás: 
A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdés szerint, a regisztrálási adatok megadását 
követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen 
felhívás I.3) pontjában meghatározott címen Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az Ajánlatkérő 
és Ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások 
megküldéséért felelősséget vállalni nem tud A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként 
legalább egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el 
kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig 
2) Részajánlat-tétellel kapcsolatos tájékoztatás: 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó létesítmények tekintetében a 
részajánlattételi lehetőséget kizárja, tekintettel arra, hogy 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 vállalások teljesülése akár egy rész 
eredménytelensége esetén sem biztosított. 
3) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében 
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] 
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
4) A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának 
kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő 
(ajánlattevők) kell teljesítenie. Építési esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
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haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. 
5) Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények, az ajánlat benyújtása: 
Az ajánlatot nem elektronikusan, hanem személyesen vagy postai úton, zárt csomagolásban, egy 
papír alapú eredeti példányban és egy a papír alapúval mindenben megegyező elektronikus 
példányban (pl. CD, DVD) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 
[9:00]-[15:00] óra között, az ajánlattételi határidő napján [9:00]-[15:00] óra között a jelen felhívás 
I.3) pontjában meghatározott címre. A példányok közti bármilyen eltérés esetén a papír alapú 
példány az irányadó. 
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az előző bekezdésben meghatározott címen az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az 
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt 
terheli. 
6) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő 
saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró 
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok 
tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre 
vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. P/2., P/3 szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) 
tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam, referencia esetében 
a teljesítés napján érvényes árfolyam. Ajánlattevő ajánlatához adott esetben a jelen pontban 
meghatározottak szerint csatolja nyilatkozatát az árfolyamváltás tekintetében. 
7) Helyszíni bejárással kapcsolatos információk: 
Ajánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást nem szervez. 
8) Irányadó idő és jog: 
Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
Irányadó jog: jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó 
végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók. 
9) Egyenértékűséggel kapcsolatos előírások: 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni 
kell. 
10) Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke: 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest 
szigorúbban állapította meg. 
11) Ajánlattevő köteles becsatolni ajánlatába valamennyi, a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott dokumentumot 
12) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok külön-külön), illetőleg a Kbt. 65. § (7)-(9) 
bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt 
nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának
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azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges. 
13) A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni 
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzési eljárás, az ajánlatban 
csatolni kell Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát is. 
14) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő a Felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 
15) A Felhívás III.1.3) pont alkalmassági előírás tekintetében a jogosultságok vonatkozásában 
Ajánlatkérő elfogadja a megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is. 
16) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívás III.1.2. P.1. pont szerinti alkalmassági 
minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy, 
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt pénzforgalmi számlájára 
vonatkozóan becsatolta a Felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely pénzforgalmi 
számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a 
megszűnést igazoló okirat vagy a felhívás III.1.2. P.1. pont szerinti alkalmassági 
minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata. Abban az esetben, ha a 
cégnyilvántartásban nem szerepel valamely pénzforgalmi számla, a gazdasági szereplő külön 
nyilatkozatban sorolja fel ezen pénzforgalmi számláit. Amennyiben a gazdasági szereplő nem tud a 
Felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, 
lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön 
nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe 
tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a pénzügyi intézmény nyilatkozatát (a 
számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott 
bankinformációt kiadni. 
17) Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól 26.§-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a 
nyertes Ajánlattevő rendelkezzen legalább káreseményenként 50 millió Ft és évente 100 millió Ft 
vagyoni és nem vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki 
kell terjednie a tervezői feladatokra és mélyépítési munkák, a gépészeti, a villamossági és 
valamennyi szerkezet szerelési összeállítási munkák során az ajánlattevő valamint a Kbt. szerinti 
alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. 
A 322/2015. Korm. rend. 26. §-nak megfelelően a szerződéskötés időpontjára már rendelkeznie 
kell a vállalkozónak az előírt felelősségbiztosítással. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, 
hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a jelen pontban foglaltak szerinti 
felelősségbiztosítással a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-ban foglaltakkal összhangban. 
18) Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tekintetben, hogy az Ajánlatkérő által 
megfogalmazott finanszírozásnak megfelelően a szerződéskötést követő 10 napon belül elkészíti a 
pénzügyi ütemtervét és a műszaki ütemtervét. A pénzügyi ütemterv tartalmazza, hogy nyertes 
ajánlattevő mely időpontokban kíván rész-számlákat és végszámlát benyújtani, figyelemmel a 
szerződéstervezet 3. pontjában foglaltakra is, továbbá mutassa be az előleg visszafizetésének 
ütemezését is. A műszaki ütemtervben a nyertes ajánlattevő köteles minden, a költségvetésben, 
műszaki tartalomban és szerződéstervezetben a kivitelezéshez és a tervezéshez szükséges- 
szerződéskötés időpontjától számított előkészítői, tervezési és megvalósítási tevékenységet 
szerepeltetni, olyan részletezettséggel, hogy a számlák kibocsátásának időpontja (negyedév 
megjelöléssel) összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel. Az ütemterveket a szerződés
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teljesítése során nyertes Ajánlattevő jogosult folyamatosan aktualizálni a teljesítésnek megfelelően, 
és a Közbenső Fizetési Igazolással együtt az aktualizált ütemtervet a Mérnök részére benyújtani. 
Nyertes Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy az ütemterv módosítása nem eredményezheti a 
szerződés teljesítésére meghatározott határidő módosítását, célja, hogy a kivitelezés során a 
projekt előrehaladásában felmerülő esetleges nehézségeket észlelni és olyan időben kezelni 
lehessen, ami a határidők tartását lehetővé teszi, így ez nem jelenti a szerződés módosítását, 
figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra. 
19) A megajánlatott ellenszolgáltatásnak megfelelően Ajánlattevő csatolja a kitöltött tételes 
költségvetést. Ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét 
képező, II. rész II. kötetben található árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával 
határozza meg. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az Ajánlatkérő által átadásra kerülő 
költségvetést, az árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával az ajánlata alátámasztása 
érdekében. 
20) A Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő a felhívás III.1.2., és III.1.3. pontjában 
előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 
65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
21) Az ajánlattevő csatolja ajánlatában kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
22) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, illetőleg amennyiben Ajánlattevő nem tartozik ezen 
törvény hatálya alá, úgy arra vonatkozó nyilatkozatát szíveskedjen csatolni az ajánlatában. 
23) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti információkat. 
24) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni 
kell. 
25) A szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti 
minőségirányítási tanúsítvány, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) rendszerszabvány 
szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány és az 
MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány 
alkalmazása. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések 
egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem 
volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a 
gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az 
előírt minőségbiztosítási szabványoknak. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a
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szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a felhívás VI.3.4. További információk 25) 
pontjában foglaltak szerinti dokumentumokkal. 
26) A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3. M.2. alpontjaiban felsorolt szakember(ek)nek 
szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai 
(www.mek.hu) névjegyzékben. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy 
az általa bevont szakértők a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a 
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a 
nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, 
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a 
szerződést. 
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes Ajánlattevő vonatkozásában a 
szerződéskötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara 
honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakmai tapasztalatot bemutató nyilatkozatban az értékelés 
megkönnyítése érdekében feltüntethető a szakember kamarai nyilvántartási száma és a 
jogosultság megszerzésének időpontja, ha a szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel 
időpontjában nem szerepel, akkor Ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a 
jogosultságot igazoló okirat másolatának bemutatása szükséges. 
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pont M.2) alpontjaiban rögzített szakemberek szakmai jogosultsága 
alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen 
jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépések minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a 
második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte 
27) A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az 
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel 
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok 
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
28) Ajánlatkérő a kivitelezés időtartamára biztosítja a nyertes ajánlattevő számára a vízügyi 
szakfelügyeletet, így az „Egyösszegű ajánlati ár bontása” táblázatban/árazott költségvetésben 0 
Ft-tal szükséges a vízügyi szakfelügyelet tételt szerepeltetni. 
29) A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, 
iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megrendelőt 
illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, módosíthatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása 
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. 
30) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi. 
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31) Tárgyi eljárásban valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Eredeti aláírt
példányban kötelező benyújtani az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról
szóló nyilatkozat), illetve eredeti példányban szükséges benyújtani a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatot is. 
32) Kiegészítő tájékoztatás: Az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint írásban
kérhetnek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott elérhetőségen. 
33) Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben
a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a
felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat
vagy okirat után. 
34) Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltak
tekintetében. 
35) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM
rendelet 6.§ (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó neve: Halupa Anett, lajstromszáma: 166.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/08/09 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei 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 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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