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Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek
árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című
KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési
feladatainak végrehajtására-TEE

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.09.07.
Iktatószám: 10459/2016
CPV Kód: 79314000-8
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Teljesítés helye:

A Duna folyam 1850 - 1809 fkm közötti szakasza és
a jobb parti mellékágrendszere. Az beavatkozással
érintett települések: Rajka, Dunakiliti, Dunasziget,
Kisbodak, Dunaremete, A Duna folyam 1850 - 1809
fkm közötti szakasza és a jobb parti
mellékágrendszere. Az beavatkozással érintett
települések: Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak,
Dunaremete, Lipót, Ásványráró községek
külterületei. Lipót, Ásványráró községek
külterületei. Magyarország

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási tervező és
Kivitelező Kft.

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

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
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Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

Telefon: +36 12254400

E-mail: varga.eniko@ovf.hu

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

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

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

 

I.2) Közös közbeszerzés

 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) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

x Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

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

 Egyéb:

I.4 ) 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

x Egyéb tevékenység: Vízügy

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia
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 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

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

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása
I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak
végrehajtására

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

„Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem”
című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak
végrehajtására”

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 17600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

 

II.2.1)

Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és
vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési
feladatainak végrehajtására”

Rész száma:

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

Fő tárgy: 79314000-8
További tárgyak: 71241000-9

71242000-6
71243000-3
71246000-4
71220000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: A Duna folyam 1850 - 1809 fkm közötti szakasza és a
jobb parti mellékágrendszere. Az beavatkozással érintett települések: Rajka, Dunakiliti,
Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete, A Duna folyam 1850 - 1809 fkm közötti szakasza és a
jobb parti mellékágrendszere. Az beavatkozással érintett települések: Rajka, Dunakiliti,
Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete, Lipót, Ásványráró községek külterületei. Lipót,
Ásványráró községek külterületei.
Magyarország

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

 
4.1. A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása” című projekt célja: 
A Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének javítása, a korábban csak 
ideiglenes jelleggel megépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek 
hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése, melynek során biztosítani kell a Duna 
folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának a javítását is. 
A vízrendszer stabilitásával lehetőség nyílik a komplex hasznosítások tervezésére is, 
beleértve a természetvédelmi, az erdészeti, a vadgazdálkodási, a halászati, a turisztikai, a 
mezőgazdasági, a hajózási és egyéb célok megvalósítását is. 
4.2. Előzmény, jelenlegi helyzet, elérendő állapot: 
A Bősi vízlépcső 1992 évi üzembe helyezése óta a szigetközi Öreg-Duna mederbe (1850-1811 
fkm) a rendkívüli árvizek kivételével, az 1995. évi magyar-szlovák vízpótlási 
megállapodásban rögzítetteknek megfelelően csak 200-400 m3/sec vagy, 400-600 m3/sec 
vízhozam érkezik. Emiatt a korábbinál jóval alacsonyabb szinteken levonuló, relatívan kicsi 
vízhozamok miatt Szigetköz vízjárása teljesen átalakult. A terület homokos kavicsos 
altalajában lejátszódó folyamatokat az üzembe helyezésig a Duna vízjárása alakította. Az 
üzembe helyezés után kiürülési folyamat indult meg. A Szigetközben a hullámtéri és a mentett 
oldali vízpótló-rendszerek által biztosított vízszintemelések ezt a káros folyamatot
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mérsékelték. 
A szigetközi hullámtéri mellékág-rendszer vízpótlásának a kiépítése 1992-95 között, 
ideiglenes jelleggel történt meg. A rendszer üzemeltetésével a mellékágrendszerben a 
referencia-időszaknak megfelelő vízszintek alakíthatók ki. A vízpótlások a gyors beavatkozási 
kényszer (katasztrófa elhárítás) miatt, ideiglenes jelleggel, nem az előírásos terhelésekre 
épültek ki, és egyes helyeken rontják az árvízlevezetés feltételeit. A kiépült rendszer 
elégtelen biztonsága miatt a rendszeren átvonuló árvizek jelentős károkat okoznak, mivel az 
ideiglenes jellegű műtárgyakat tönkreteszik és a helyreállítások keretében csak az átvonuló 
árvizeket megelőző eredeti állapotba való újraépítése/helyreállítása lehetséges. A 
rendszerben a műtárgyakat különösen a Duna és a mellékágrendszer között nagy 
vízszintkülönbségek terhelik. Ezek a szélsőséges terhelések elégtelen biztonságot 
eredményeznek, így békeidőben is fennáll a veszélye a műtárgyak tönkremenetelének, amely 
viszont a teljes természeti élettér leürülését, kiszáradást, ökológiai katasztrófát idézhet elő. 
A főmederben kialakult vízszintek ugyanakkor messze elmaradnak a korábbiaktól. A 
növényzet gyorsan követte az élőhelyben bekövetkezett változásokat, ma már a korábbi 
kavicszátonyokon sűrű beerdősülések találhatóak, melyek az árvizek levonulását jelentősen 
gátolják, ezzel jelentős árvízi kockázatnövelést okoznak. 
A fenti jelenségek elkerülése, a folyamatosan jelentkező magas helyreállítási költségek és a 
fennálló veszélyhelyzet, jelentős ökológiai kockázat megszüntetése érdekében, olyan átfogó 
vízpótlási tervezés, és megvalósítás szükséges a térségben, amelyek a teljes szigetközi 
hullámtéri vízrendszer stabil működését biztosítják árvizes és árvízen kívüli időszakban 
egyaránt. 
A projekt keretében az alábbi fejlesztések megvalósítása tervezett: 
Öreg-Duna az 1845 - 1843 fkm közötti szakaszon (Dunakiliti-fenékküszöb felett) 
• A jéglevezetés feltételeinek a javítása érdekében mederkotrás Dunakiliti felvizi átvágás 
felső végében. 
• A főmeder jobb partján az 1844,0-1843,3 fkm között a régi mederáttöltés teljes körű 
visszabontása. 
• Dunakiliti átvágás felső részén bennmaradt csonk eltávolítása, visszabontása. 
Öreg-Duna az 1843 - 1837 fkm közötti szakaszon (Dunakiliti-fenékküszöb alatt) 
• 1843-1837 fkm jelentős (több dm-es) homokos hordalék lerakódás történt a korábbi 
nagyobb árvizek időszakában. Megoldandó az így keletkezett és a jövőben keletkező 
homoklerakódás eltávolítása. A Duna főmeder part éli szabályozási művek közelében (pl.: 
Flóri kapu) a művek két oldalára rakódott övzátony szerű hordalék eltávolítása. 
• Dunakiliti duzzasztó alvizén mederkotrás, a hajózsilip alvizi oldalán egységes, hajózható 
kisvízi szelvény kialakítása. 
• A Duna folyam főmedrében lévő, szárazra került zátonyok átalakítása, állandó vízborítású 
árapasztó vápákká, meghatározott paraméterekkel. 
A mellékágrendszerrel kapcsolatosan szükségessé váló beavatkozások: 
A felső szakasz műtárgyai ideiglenes jelleggel épültek ki, ennek megfelelően stabilitásuk 
nem kielégítő, véglegesítésük szükséges. 
Mellékágkotrások: 
A mellékágak kotrása csak ott történhet meg, ahol elkerülhetetlenül szükséges, vagy ahol 
egyéb célok is szolgálhatók vele. 
Jellemzően a javasolt megoldásokban ott válik szükségessé szelvénybővítő kotrás, ahol a 
főmeder és a mellékágrendszerek közvetlen kapcsolódása megvalósítható, vagy a hidraulikai
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nyomvonal rossz, kedvezőtlen árvízlevezetési viszonyokat teremt, vagy a műtárgyak után 
kialakuló zátony árvízlevezetési nehézségeket okoz. 
Mellékágkotrásokat az alábbi területeken célszerű elvégezni: 
Tejfalui mellékágrendszer meder: 
- Szivárgó csatorna és a Szigeti-Duna kotrása a medreik kereszteződésénél. 
- Öregréteki bukó alatt, az Öregréteki -Duna jobb partján lévő mélyvonulatok kotrás. 
- Helenai tavak vízpótlásának a javítása a rávezető fok szélesítésével, kotrásával. 
- Ördögszigeti tavak vízpótlásának a javítása a rávezető fok szélesítésével, kotrásával. 
- Benda ág vízcseréjének megoldása. A tározótérben a vízlépcsőépítés kapcsán történt 
kiviteli munkák során, betöltésre került a Péteri mellékág és a mellette található Benda ág is 
zárványmederként maradt fenn. Összekötése a vízpótló főággal egy újabb vizes élőhely 
kialakítását teszi lehetővé. 
- Lénai ág rehabilitációja, a Szigetközi vízpótlórendszer eredeti koncepciója a Duna közeli 
mellékágak közül többet betöltésre tervezett a szivárgási veszteségek csökkentése 
érdekében. Az ezzel kapcsolatos munkák miatt a Lénai ág egy része is betöltésre került, de 
jelentős szakasza még jó állapotú, rehabilitálható. 
- Felső Zalka, Zalka és Alsó Zalka csatornák kotrása 
- Görgetegi Duna (Rudi ág és a Görgetegi ágvéglezárás között) feliszapolódott, kotrása 
szükséges 
- Kis Szigetelő ág és a Szigetelő ág elágazásánál a meder kotrása 
- Kormosi Dunából való kiágazás után a Doborgazi átvágás felső szakaszának a kotrása 
- A Jegenyési- ág kotrása, rehabilitálása 
Cikolai mellékágrendszer meder: 
- Disznósi ág kotrása 
- Kisvesszősi ág bővítése, kotrása 
- Felső-Jakab ág kotrása a Z6 és Z8 között 
- Z8 alatt kavicszátony, kotrása 
- Felső-vörösfüzesi csatorna kotrása 
Bodaki és Dunaremetei mellékágrendszer meder: 
- A Kisbodaki Öregszigeti belső tó vízpótlásának javítása 
- Fanosi csatorna torkolatának kotrása 
- A Fanosi csatorna szelvényétől a dunaremetei Pap tó irányába nagyvízi levonulási vápát kell 
kialakítani a hullámtéri erdőben 
- Félholdaki csatorna torkolatainak kotrása 
- Denkpál alatt a jobb parton található mélyvonulatot a Spelláki ágig rehabilitálni kell 
- Liba tó bejáratának kotrása szükséges 
- Övcsatornák kotrása a dunaremetei nádas mélyterületeire 
Ásványi mellékágrendszer meder: 
- A Hatvanasi bukó felett a bal parton lévő 2db „erdei ágak” bejáratainak kotrása 
- A Sebeszátony, a Szürke, Füzesi ágak kotrása 
- Az Öntés tó egyes feliszapolódott részein -egy vízszállító nyomvonalon- irányított kotrás 
szükséges a levezető zsilip irányába. 
- Kalapszigeti ág összekötése a Kalapszigeti töltőbukóhoz vezető ággal 
- A mellékági bukók alatt a szigeteket az akadálytalan árvízi lefolyás miatt el kell távolítani a 
Gombócosi zárás, a Halrekesztői híd, és a Farkaslyuki zárás alatt, a Gatyai híd és fenékgát 
környezetében és az Öntési sziget kifolyásával szemben. 
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- Újszigeti mellékág kotrása. A mellékág torkolati szakasz az uszadék torlódás miatt 
elzáródott, aminek következtében feltöltődése megkezdődött. A torkolati szakasz rányitása az 
újszigeti ágra megoldaná a mellékág fenntartását. 
- A Morvaszigeti ág kotrása árvízlezetési célú szelvénybővítéssel. 
- A Bagaméri árapasztó vápák kialakítása. 
A mellékágrendszer műveinek átalakítása: 
- A mellékágrendszer műtárgyait a véglegesítés, a hossz-irányú átjárhatóság és a 
vízszinttartás teszi szükségessé. 
- A jelenlegi művek megerősítése, átalakítása 
- A mellékágrendszerben alapvetően négy problémát szükséges orvosolni. 
# Ma állandó gondot okoz és feladatot jelent, hogy a műtárgyak döntő része ideiglenes 
jelleggel épült, de ideiglenesen már 20 éve működik, és várhatóan funkciójuk lényegesen 
nem változik, ezért javasolt véglegesítésük az eddigi üzemelési tapasztalatok alapján. Ebbe a 
feladatkörbe tartozik a művek megerősítése, a hidak felülvizsgálata, szükség szerinti 
megemelése. 
# A másik feladat a vízrendszer műtárgyainak átjárhatóvá tétele. Ma már alapfeladatként 
kezelhető az Európai Unió Víz keretirányelvének azon előírása, miszerint a víztestekbe épített 
műveken a lehetőségek szerint biztosítani kell a vízi élőlények számára az átjárhatóságot. 
Azok a művek, melyek a mederstabilizálást, illetve eséscsökkentést szolgálják, és 
átjárhatatlan akadályt képeznek, ökológiai és halbiológiai szempontból elfogadhatatlanok. A 
folyókban épített keresztműveket úgy kell kialakítani, hogy azok a halak és más vízi élőlények 
számára legyőzhetőek legyenek, különösebb segédművek kiépítése nélkül. Ahol ez nem 
lehetséges, ott hallépcsőt, mint önálló létesítményt kell kialakítani. 
# Harmadik feladat a vízrendszer erre kijelölt műtárgyainak minél kedvezőbb átjárhatóvá 
tétele a kézi meghajtású vízi járművek részére is. 
# A negyedik és nagyon fontos feladat a művek árvízlevezető képességének a javítása. 
A Rajkai mellékágrendszerben: 
- A Benda bukó bal parti bekötő csonkjának stabilizálása. 
- A rajkai ún. Molnár zsilipes áteresz felső elzárásának kialakítása korszerű mozgatású 
beépített acél elzáró-szerkezettel. 
A Tejfalui mellékágrendszerben: 
- A Zalka házi tavak és a Szirtl ág közötti hallépcsőt fel kell újítani, mellette megfelelő 
csónakátemelő kialakításával. 
- Gázlós, stabilizált koronájú átjáró építése a Szirtl ágra. 
- Tótkalapi áteresz átépítése a vízellátás javítása, és a viziközlekedés, az átjárhatóság 
érdekében 
- A Muki ág egyik végére gázló vagy áteresz építése. 
- A Schiszler áteresz átépítése, a vízellátás javítása, és az uszadék-leeresztés 
szempontjainak jobban megfelelő híd építése, viziközlekedők számára az átjárhatóság 
biztosítása. 
- Sólya kialakítása a Flóri kapunál, és a Vörösfüzesi vezetőműnél 
A Cikolai mellékágrendszerben: 
- A Barkási- ág rányitása az Öreg- Duna medrére 
- A Revolver - ág rányitása az Öreg- Duna medrére 
- Keszölcési alsó és felső keresztgátak átalakítása, a Réparakodói Duna és a Csákányi Duna 
kapcsolatának a javítása. 
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- Z8-as Barkási híd árvízlevezető képességének a növelése, kenuátemelő rámpa kialakítása, 
csónakátemelő az al- és felvízen 
- Z6-as Kerekesciglési híd árvízlevezető képességének a növelése 
- Z4-es Kisvesszősi zárás átalakítása híddá a kenuátemelő rámpa kialakítása, illetve 
csónakátemelő az al- és felvízen 
- Z-5-ös zárás Madári zárás átépítése a vízellátás javítása érdekében, és a kenuval átjárható 
híddá alakítása 
- A Denkpáli műtárgy fejlesztése, árvízlevezető képességének a növelése, a műtárgynál kenu- 
és csónakátemelő kialakítása. 
- A Denkpáli műtárgy bal partján, a Duna felé vezető úton lévő árapasztó vápa fejlesztése. 
A Bodaki mellékágrendszerben: 
- A Spelláki töltőbukó részleges visszabontása, átalakítása 
- A Burjáni bukó javítása 
- B-4 jelű, ún. Kőhíd megemelése, árvízlevezető képességének a növelése, al- és felvízi 
sólyák építésével, csónakáteresztő kialakításával 
- Bodaki ágvéglezárás átalakítása 
- Tábori úti vápák stabilizálása 
- Nyárasszigeti ún. Süli lapos rákötése a Nyárasi átvágásra áteresszel 
- Nyárasi átvágás árvízlevezető képességének a növelése 
A Remetei mellékágrendszerben: 
- A B-7 jelű, Szent Kristóf híd átépítése (esetleges áthelyezése), magasítása, árvízlevezető 
képességének a növelése, csónakleeresztő kialakításával 
- A Sorjási bukó fejlesztése a jelenleginél laposabb alvízi rézsű kialakításával, a bukónál al- 
és felvízi sólyák építése 
- A B-8 jelű Mosói bukó fejlesztése, a bukóhoz vezető a megközelítő utat fel kell tölteni, vagy a 
töltésre merőlegesen rövid új utat kell nyitni és azt feltölteni, a műtárgy és a vízmérce 
megközelítése érdekében. 
Az Ásványi mellékágrendszerben: 
- A Gombócosi zárás átépítése árapasztó vápával rendelkező hallépcsős műtárggyá, 
csónakleeresztő kialakításával, al- és felvízi sólyák építésével. 
Hallépcső kialakítása az Ásványi ágvéglezárás felett a bal parton. 
- A B-11 jelű, Halrekesztői zárás átépítése csónakleeresztő kialakításával, al- és felvízi 
sólyák építése, kenuátemelő kialakítása. 
- A Farkaslyuki zárásnál al- és felvízi sólyák építése, kenuátemelő kialakítása 
- A Pókmacskási bukó véglegesítése 
- A Gatyai zárásnál al- és felvízi sólyák építése, kenuátemelő kialakítása 
- A Szilfási áteresz átalakítása híddá 
- A Farkaslyuki csatornán lévő áteresz átépítése, stabilizálása 
A Bagaméri mellékágrendszerben 
- Hallépcső kialakítása a Vizafogó gátnál, felhasználva az ott meglévő, és ma még nem 
rehabilitált Vízafogó nevű Duna ágat 
- Bagaméri ágvéglezárásnál al- és felvízi sólyák építése 
 
További rehabilitálandó vizes élőhelyek az érintett szakaszon 
A mellékágrendszer átalakításával párhuzamosan több olyan rehabilitációs munka 
hatékonyan megvalósítható, amelyek önálló felvonulási költség mellett lényegesen
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költségesebbek lennének. Célszerű ezért számba venni, azokat a laposokat, kiszáradt 
medreket, amelyek még megmenthetők és beköthetők a mellékágrendszerbe, jelentősen 
megnövelve annak élőhely típusait, és ezzel a biodiverzitását is. 
 
- Csákányi bal parti ún. Disznósi mellékág rányitása 
A Disznósi mellékág elzáródása a Duna elterelése után történhetett. Az elzáródás oka itt 
lehetett az erdészeti közlekedő út kialakítása is. A mellékágban erős növényzet kialakulása 
figyelhető meg, ami a morfológiai képződmény tönkremeneteléhez vezet. A vízpótló főágra 
történő rányitásával a meder vízellátása megoldható, helyzete stabilizálható. 
- A Barkási csatornában található átjárók, illetve feltöltődések nem teszik lehetővé a meder 
teljes hosszában annak elárasztását. A csatorna elhelyezkedésénél fogva potenciális 
lehetőséget teremt a Duna főmedre és a Cikolai-mellékágrendszer hallépcsőszerű 
összekötésére, ami növelheti a hullámtér és a főmeder ökológiai kapcsolatát. 
- A Kűerdei-lapos rehabilitációja. 
A Kűerdei-holtág maradvány részben természetvédelmi tulajdonú területen fekszik. 
Kapcsolata megszakadt a vízpótolt ágakkal, emiatt az év nagyobb részében száraz. Vízpótlása 
megoldható a valamikori kapcsolat helyreállításával, de jó lehetőséget nyújt arra is, hogy a 
hullámtéri árvízlevezetést elősegítse. 
- Ilonai-szigeti lapos rehabilitációja 
Kisbodak térségében az Ilona szigeten lévő mélyterület az év nagy részében száraz, 
vízellátását a vízpótló főágra történő rányitással megoldható. 
- Papszigeti ág bal partja melletti ágvéglezárás (Duna folyam 1829,8 fkm) átalakítása 
hallépcsővé 
A Papszigeti ág vízellátása megoldott, de a főmeder mentén betöltött szakaszának az 
átalakításával potenciális lehetőséget teremt a főmeder és a mellékágrendszer 
kapcsolatának hallépcsőszerű kialakítására, amellyel tovább növelhető a főmeder és a 
hullámtér ökológiai kapcsolata. 
 
- Ördögároki (Televényerdei laposok) rehabilitációja 
Kisbodak térségében a Televényi sziget mentén mindkét oldalon található olyan 
zárványmeder, melynek vízellátása normál üzemi állapotban nem megoldott. A laposok 
vízellátása viszonylag kismunkával megoldható a vízpótló főágra történő rákötéssel. 
A fejlesztéshez igazodóan el kell végezni a vízpótlás üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen 
vízrajzi adatokat biztosító vízrajzi állomások rekonstrukcióját az alábbiak szerint: 
Távmért vízrajzi állomások rekonstrukciója 
Érintett állomások: HTVP Helena; HTVP Dunaremetei zsilip felvíz; Lipóti vízkivétel alvíz 
4.3. A projekt keretében tervezett, jelen szerződéssel nem érintett, és érintett főbb feladatok, 
területi érintettség bemutatása: 
- Engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetések lefolytatása 
- Kiviteli tervek készítése (műszerezés, villámvédelem) 
- Az elavult és lecsökkent megbízhatóságú távmérő eszközök teljes körű cseréje: 
adatgyűjtők, nyomástávadók, modemek, akkumulátorok, töltésvezérlők, napelemek, URH 
antennák, árbocok, vagyonvédelmi eszközök, villám- és túlfeszültség-védelmi eszközök, 
kiegészítő szerelvények és sorkapcsok. 
- Szoftveres rendszerbe integrálás. 
- Villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, URH rádióengedély módosítása. 
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- Vízrajzi állomások építményi rekonstrukciója 
- Érintett állomások: az állomások körét és az egyes állomásokon elvégzendő feladatokat a 
Megrendelő és a Tervező közös állapotfelvételi helyszíni bejáráson rögzítik. 
- Jellemző rekonstrukciós feladatok: vízmérce betétpallók és számlapok cseréje, őrkövek 
telepítése; vízmércék magassági geodéziai bemérése és beállítása, betonfelületek javítása, 
lejáró lépcsők javítása, műszerházak felújítása. 
Jelen szerződés keretében a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fenti - kivitelezést végző 
vállalkozó - által elvégzendő feladatok előkészítő tervezése. A tervezés során meg kell 
határozni az egyes projektelemek várható költségeit, és ezek alapján - a műszaki fontossági 
sorrendek figyelembe vételével - az Ajánlatkérővel való folyamatos egyeztetés mellett kell 
kiválasztani és meghatározni az I. ütemben kivitelezendő feladatokat. 
A fejlesztéssel érintett területek nagy része a Magyar Állam tulajdonában és az ÉDUVIZIG 
vagyonkezelésében vannak, az alábbiak szerint: 
Rajka 0241/6, Dunakiliti község külterület 091, 039/2, 082/6, 0114, 0113/8, 0137, 0113/9, 
Dunasziget község külterület 0318, 0315/2, 081,085, 089, 071, 0111, 0104/2, 0347, 0350, 
0315/2, 039,0242, 044,045/2, 095,097 Kisbodak 069/2, 083/3, 074/2, 075/2, Dunaremete 
09/6, Lipót 0107, 078, 079, 087/1, Ásványráró 087/1, 0307/2, 0307/1, 
A fejlesztéssel érintett területek közül kivételt képez az Ásványrárói Szilfási áteresz 
átalakítása, és Schiszler áteresz átépítése híddá, valamint azok, amelyek az ún. 
fokgazdálkodási lehetőségek javítását szolgáló beavatkozásokhoz szükségesek, még 
nincsenek a Magyar Állam tulajdonában és az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében. A 
mellékágrendszer átalakításával párhuzamosan több olyan rehabilitációs munka hatékonyan 
megvalósítható, amelyek önálló felvonulási költség mellett lényegesen költségesebbek 
lennének. Célszerű ezért számba venni, azokat a lápokat, kiszáradt medreket, amelyek még 
megmenthetők és beköthetők a mellékágrendszerbe, jelentősen megnövelve annak élőhely 
típusait, és ezzel a biodiverzitását is. 
Ezeknek a területeknek az ingatlanrendezését az elvi vízjogi engedélyezési tervben 
meghatározandó helyeken a kivitelezés időszakában kell végrehajtani. 
A fentieken kívül a fejlesztéssel érintett területek között szereplő Magyar Állam tulajdonában, 
és a KAEG ZRT vagyonkezelésében lévő ingatlanok ingatlanrendezését is, az elvi vízjogi 
engedélyezési tervben meghatározandó helyeken a kivitelezés időszakában kell végrehajtani. 
 
 
Rendelkezésre álló dokumentumok: 
- A Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótlórendszer üzemelési szabályzata, az eddig 
elkészült művek tervdokumentációi, és az érintett Duna szakasz Nagyvízi Mederkezelési 
Terve. 
- Projekt Megalapozó Tanulmány 
4.4. A jelen közbeszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevő feladatának háttere, és 
rövid ismertetése: 
A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című projekt a 
hatályos Éves Fejlesztési keretben nevesített, kiemelt vízügyi beruházás, melyre az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető, és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
mint Tag által alkotott konzorcium a projekt előkészítésre és megvalósításra támogatási 
kérelmet nyújtott be a hatályos Éves Fejlesztési Keretben meghatározott legmagasabb bruttó 
támogatási keretösszeget figyelembe véve bruttó 1.910.000.000 Ft összeggel. A projektet az
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Irányító Hatóság támogatásban részesítette, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban 
van. 
A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című 
KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak teljes körű 
végrehajtása szükséges a megvalósítási fázisába történő továbblépéséhez, a rendelkezésre 
álló dokumentumok felülvizsgálatával (illetve egyéb adatszolgáltatással), a megjelent 
„KEHOP-1.3.0/2015 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” 
című konstrukció pályázati felhívásában rögzítetteknek, a vonatkozó pályázati útmutatóknak, 
segédanyagoknak, jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció, és a kiviteli tervek elkészítése a kivitelezést 
végző Vállalkozó feladatát képezi. 
5) A szerződéssel kapcsolatos feladatok részletes ismertetése: 
A jelen felhívás 2. pontjában meghatározott projekttel kapcsolatban a 9. pontban megjelölt 
teljesítési határidőig az alábbi feladatokat kell végrehajtani a nyertes Ajánlattevőnek: 
• A Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése mellékleteivel, költség-haszon elemzéssel 
(CBA) 
 
Az MT-t és mellékleteit a „KEHOP-1.3.0/2015 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális 
feltételeinek javítása” című pályázati felhívás, és a Kisprojekt MT útmutatóban leírtaknak 
megfelelően, az elkészült PMT, és egyéb rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell 
elkészíteni. A Felhívás, az Általános Útmutató és a mellékletek, valamint az MT útmutató és 
mellékletei elérhetők a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4530 honlapon. 
Az MT-vel kapcsolatos egyéb elvárás az Megrendelő részéről, hogy elegendő és megalapozott 
információt szolgáltasson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását 
vagy valós igény kielégítését célozza, illeszkedjen az operatív program céljaihoz, megfelelő 
szakmai tartalommal bírjon, pénzügyileg végiggondolt legyen és a támogatási szabályoknak, 
és egyéb ajánlatkérői iránymutatásnak megfeleljen. 
• Elvi engedélyes tervek elkészítése 
A beruházás Sárga könyves FIDIC szerint kerül lebonyolításra. 
A tervdokumentációk elkészítése az elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996 (VI.13.) KHVM rendeletben előírt tartalmi 
követelmények szerint szükséges. Meg kell határozni a fejlesztés költségeit, tételes 
kimutatást kell készíteni a beruházással érintett ingatlanokról, illetve azok 
tulajdonviszonyairól, vagyonkezeléséről, per- és igénymentességéről, szolgalmi joggal való 
érintettségéről (az előkészítettségi szintnek megfelelően), illetve nyilatkozni is szükséges. Az 
elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges előzetes 
egyeztetéseket, és felméréseket a tervszintnek megfelelő részletességgel szükséges 
elvégezni. Az elvi engedélyes tervhez tervezői nyilatkozat csatolása is szükséges. 
A tervekkel, MT-vel kapcsolatos további követelmények: 
- Nyertes ajánlattevőnek be kell mutatni a különböző változatokat, le kell határolni és meg 
kell határozni jelen első ütemű fejlesztés megvalósítása során szükséges beavatkozások 
körét. Kidolgozásuknak tartalmaznia kell költségbecslést, mely fontos alapja a 
döntés-előkészítésnek. 
- Tervezéskor megvizsgálandó a beavatkozási változatok megfelelő kidolgozása, hogy a 
lehető legkisebb beavatkozásokkal a legkedvezőbb eredmény legyen elérhető. 
- Meghatározandó a fejlesztés során bővülő feladatok ellátásához elengedhetetlen eszközök
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köre. (Szükséges fenntartó gépek emelő-, és szállítóeszközök és egyéb eszközök.) 
- A műszaki terv feleljen meg a szakterületi jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek és 
ágazati belső utasítások előírásainak. 
- A műszaki terv kizárólag reprezentatív és a valóságot hűen tükröző geodéziai és 
talajmechanikai felmérések, archív és friss adatok alapján készülhet. 
- A tervezői költségbecslést a főbb tételekre bontva kell elkészíteni. Mennyiségei egyezzenek 
meg a méret-, mennyiség-kimutatás tételenkénti összmennyiségeivel. A megfelelő tételeknél 
meg kell adni a tervezett anyagminőséget is, azzal, hogy az egyenértékű megfelelés 
valamennyi esetben biztosítható legyen. 
- Nagyvízi mederkezelési tervben, ill. ÁKK-ban található intézkedések végrehajtását a 
tervezés során meg kell vizsgálni, (pl. mellékág kotrása, rehabilitációja) beleértve a feladat 
végrehajtása során kitermelt anyag felhasználhatóságát is. 
- Meg kell vizsgálni a VGT célkitűzések teljesítését, a tervezést ennek megfelelően kell 
elvégezni. 
- Minden vizsgálatot úgy kell elvégezni, végrehajtani és dokumentálni, hogy az engedélyes 
tervek elkészítése, illetve a kiviteli tervezés során felhasználható legyen. 
- Fel kell tárni az érintett vizes élőhelyeket, azok viszonyait és a tervezéskor ennek 
figyelembe vételével kell a vízrendszert érintő beavatkozásokat kidolgozni. 
- Meg kell határozni a mellékágak vízellátását. 
- Vizsgálni kell a tervezendő rendszernek a már jelenleg is működő üzemelő vízpótló 
rendszerre gyakorolt hatását is. A tervezett módosításokat, átalakításokat a meglévő 
üzemirányítási rendszerbe és a monitoring rendszerbe teljes körűen integrálni kell (pl.: 
vízmércék távjelző állomások). 
- A nyertes Ajánlattevő által készített tervek felett az Ajánlatkérő korlátozás nélküli 
felhasználási jogot szerez. A tervdokumentációkat digitális és szerkeszthető formában is át 
kell adni a Megrendelő részére. Az Ajánlatkérő részére átadandó példányszám és formátum 
az alábbiakban kerül meghatározásra. 
- A műszaki terv digitális formátumú részeire a megrendelő ugyanolyan joggal tart igényt, 
mint a kinyomtatottakra. 
- A terveknél szükséges valamennyi adat beszerzése, és valamennyi egyeztetés lebonyolítása 
a nyertes Ajánlattevő feladata. 
- Az Ajánlatkérő ARCGIS és AUTOCAD rendszerű adatbázisokkal rendelkezik, ezért az 
átadandó műszaki terveket is e programokba közvetlenül illeszthető formátumokban (dwg, 
shp) szükséges átadni. Ezeken felül az általános használhatóság biztosítása érdekében pdf 
formátumban is át kell adni a teljes műszaki dokumentációt. A terveknél szükséges 
valamennyi adat beszerzése, és valamennyi egyeztetés lebonyolítása a nyertes Ajánlattevő 
feladata. Az Ajánlatkérő részére átadandó példányszám és formátum az alábbiakban kerül 
meghatározásra. 
A tervezés során folyamatos kapcsolattartás és minimum 2 alkalommal történő tervbírálat 
megtartása szükséges az Ajánlatkérő, és területileg illetékes vízügyi igazgatóság 
részvételével. A tervbírálatok időpontját a nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő előzetesen 
egyeztetik. 
• Tervezői költségbecslés elkészítése tervezői nyilatkozattal 
Vállalkozónak a tervek alapján a főbb tételekre vonatkozóan tervezői költségbecslést kell 
készíteni, meg kell adnia a főbb mennyiségeket és azok minőségét főbb tételenként 
felsorolva (árazott költségbecslést). Az egyes tételek minőségi követelményeinek
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meghatározása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek 
kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű 
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az 
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági 
szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne illetőleg az 
ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni kell. 
Készítésénél figyelembe kell venni a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében 
leírt, építési beruházás dokumentumai tartalmára vonatkozó követelményeket is. 
• A kivitelezési és mérnöki munkák közbeszerzési eljárásaihoz szükséges Ajánlattételi 
Dokumentáció (AD) műszaki fejezeteinek elkészítése 
Kiviteli közbeszerzési eljárás műszaki leírása: 
A FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadása) szerinti kivitelező, kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárások Ajánlattételi dokumentációja részeként el kell készítenie 
Ajánlattevőnek a kivitelezési eljárás Ajánlattételi dokumentációjának III., IV. és V. köteteit 
teljeskörűen, az alábbiakban részletezettek szerint. Figyelembe kell venni a kötetek 
elkészítésénél a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében leírt, építési 
beruházás dokumentumai tartalmára vonatkozó követelményeket, valamint a 321/2015. (X. 
31.) Korm. rendeletben, illetve egyéb, a feladatellátás vonatkozásában releváns hatályos 
jogszabályokat, előírásokat. 
− III. kötet: Megrendelői követelmények elnevezésű kötete tartalmazza a megoldandó 
probléma leírását, a megvalósítandó létesítmények pontokba szedett felsorolását 
(teljesítőképesség, kapacitás, jellemző méret stb. feltüntetésével), majd létesítményenként a 
vonatkozó szabványok ismertetését, a főbb munkanemek (földmunka, beton és vasbeton 
műtárgyszerkezetek, acélszerkezetek, korrózióvédelmi bevonatok, villamos berendezések, 
vízépítési burkolatok, útépítés, falazatok, épületgépészet stb.) általános előírásait, minőségi 
követelményeit, technológiai előírásait, gyártás szerelés feltételeit, kivitelezés módját 
befolyásoló körülményeket stb., illetve a kivitelezést végző vállalkozó által elvégzendő 
feladatokat. Összesen három részből tevődik össze: Megrendelő általános követelményei, 
Megrendelő Követelményei (részletes műszaki leírások), Megrendelő Követelményei 
(szabványjegyzék). 
− IV. kötet: Ajánlati ár elnevezésű kötetnek tartalmaznia kell a projekt által kitűzött cél 
eléréséhez szükséges, kivitelező Vállalkozó által végzendő valamennyi tevékenység tételes 
felsorolását mennyiségekkel együtt. 
− V. kötet: Tervek és engedélyek elnevezésű kötetben fel kell sorolni az ajánlatkérés során 
rendelkezésre álló valamennyi tervet és engedélyt, melyet az ajánlatkérő a felhívás 
közzétételét követően rendelkezésre bocsát. 
 
Műszaki ellenőr, mérnök közbeszerzési eljárás műszaki leírása: 
A FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadása) szerinti kivitelezési eljárás Mérnöki és 
Műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezettel szemben támasztott megrendelői elvárások és 
feladatleírás szolgáltatása. 
Szakmai követelmény 
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a feladatok 
végrehajtásához szükséges és előírt jogosultsággal és szakértelemmel rendelkező
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szakember(ek) alkalmazását. 
Leszállítandó dokumentumok példányszáma 
1. Elvi vízjogi engedélyezési tervek, tételes terület kimutatással (nyilatkozattal) 
8 pld. nyomtatott + 4 DVD 
2. MT, és mellékletei 
4 pld. nyomtatott + 4 DVD 
3. Tervezői költségbecslés, főbb méret- és mennyiség kimutatás, tervezői nyilatkozat 
4 pld nyomtatott + 4 DVD 
4. Kiviteli, mérnök műszaki leírások (AD mellékletei) 
4 pld nyomtatott + 4 DVD 
6) A nyertes Ajánlattevő rendelkezésre állása: 
Nyertes ajánlattevő köteles az 5. pontban rögzített feladatok szerződésszerű teljesítését
követően a mérnök és kiviteli közbeszerzési eljárás lezárásáig vagy a projekt dokumentáció
IH általi elfogadásáig rendelkezésre állni, attól függően, hogy melyik teljesül később, de
legfeljebb 24 hónap időtartamig rendelkezésre kell állnia és az alábbiakban meghatározott
feladatokat teljesíteni. 
Rendelkezésre állás keretében elvégzendő feladatok: 
• Az MT Irányító Hatósággal történő véleményeztetése során, de legkésőbb a projekt
dokumentáció IH általi elfogadásáig megfogalmazott észrevételeknek, igényeknek
megfelelően az MT szükség szerinti javítása kiegészítése esetleges módosítása. Továbbá az
MT IH általi elbírálása során tisztázó kérdések megválaszolása; 
A projekt esetlegesen módosított megvalósíthatósági tanulmányát 4 példány nyomtatott és 4
példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani. 
• „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem”című projekt
megvalósítási fázásba való átlépéséhez szükséges „KEHOP-1.3.0/2015 „Fenntartható
vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” című konstrukció pályázati
felhívásában rögzítettek szerinti projektdokumentáció összeállításában való közreműködés. 
A nyertes Ajánlattevőnek együtt kell működnie a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóval a műszaki ellenőr, mérnök, továbbá kivitelező kiválasztására irányuló
eljárásban az alkalmassági követelmények és értékelési szempontok összeállításában. 
Amennyiben a műszaki tartalom meg nem felelőségével vagy egyéb nyertes Ajánlattevő
tevékenységével összefüggő műszaki jellegű kérdéssel kapcsolatban a Közbeszerzési
Döntőbizottság vagy más hatóság az Ajánlatkérővel és képviselőivel szemben bírságot,
igazgatási szolgáltatási díjat szab ki, úgy a Nyertes Ajánlattevőnek ezt teljes körűen át kell
vállalnia a jogorvoslati eljárás költségeivel együtt. 
A feladatok részletes meghatározását a feladatleírás tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
tapasztalata, az eljárást megindító felhívás 15) pontjának M/1.1. alpontjában meghatározott
szakember árvízvédelmi és/vagy vízgazdálk 50

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: „FELSŐ-DUNAI MELLÉKÁG-RENDSZEREK ÁRVÍZVÉDELME
ÉS VÍZPÓTLÁSA I. ÜTEM” CÍMŰ KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT

II.2.9)

További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

 A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

 A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

 A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

 A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról

 Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: „Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és
vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak
végrehajtására” Rész száma: - Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek
árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt
előkészítési feladatainak végrehajtására”

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

 A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2016/08/29 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási tervező és Kivitelező Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: TOLNAY S. U. 1.
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Város: Szombathely

NUTS-kód: HU222

Postai irányítószám: 9700

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11315188-2-18

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17860000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 17600000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: költség-haszon
elemzés;
Előzetes talajmechanikai vizsgálat készítése,
Elvi Vízjogi engedélyezési tervek készítése (részben)

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Európai Unió

 nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

 

Hivatalos név: VIZITERV Environ Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Széchenyi u. 15.

Város: Nyíregyháza

NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4400

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13648013-2-15

Hivatalos név: VIZITERV Consult Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Angol u. 32.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1149

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12164442-2-42
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Hivatalos név: VITUKI Hungary Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Mendei u. 3.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1453

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23744251-2-42

Hivatalos név: SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási tervező és Kivitelező Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Tolnay S. u. 1.

Város: Szombathely

NUTS-kód: HU222

Postai irányítószám: 9700

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11315188-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2016/07/06 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

 Szerződéses feltételként

 Értékelési szempontként

 Műszaki leírásrészeként

 Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

 Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

 Szerződéses feltételként

 Értékelési szempontként

 Műszaki leírás részeként

 Alkalmassági feltételként

 Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

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

VI.1.5) További információk:

VI.2)
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E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/08/30 (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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