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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

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő

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

Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL): 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

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz
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 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: „A„Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv
szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési
feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0

II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Megbízott feladata a Projekt tervezési, kivitelezési 
munkáinak ellenőrzése, a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi 
ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az 
Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb 
felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai 
megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni. 
Nyertes Ajánlattevő/Megbízott műszaki ellenőri feladatai (191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal összhangban): 
- Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 
szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység 
elvégzése különösen a rendelet 16.§.(2) és (3) pontjai szerint; 
- Ajánlatkérő által meghatározott munkarészek - földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, 
acélszerkezetek - minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált laboratóriumok 
bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési munkák dokumentálása; 
- Az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki ellenőrzése az 
adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzése a szükséges szakértelemmel rendelkező 
szakembere(k) (Műszaki Ellenőr(ök) helyszíni jelenlétének biztosításával; 
- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges 
intézkedések megtétele; 
- A Kivitelezés során közreműködés az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolásában; 
- Közreműködés a próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás lebonyolításának 
előkészítésében,lebonyolításában, és felülvizsgálatában, nyilatkozat tétel az eredményességről, 
megfelelőségről; 
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítésében, lebonyolításban, a megvalósulási 
tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges 
dokumentumok ellenőrzésében és javaslattétel az átvételről Mérnök részére;
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- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása érdekében, 
Nyertes ajánlattevő/Megbízott (Mérnök) FIDIC előírásai szerint elvégezendő feladatai: 
- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolításában; 
- Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás 
lebonyolításában; 
- A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes felügyelete; 
- A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő 
figyelemmel kísérése; 
- A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) engedélyben 
foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténtének 
ellenőrzése, a tervegyeztetések esetleges megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési tervek 
jóváhagyása; 
- Engedélyezési terv készítés vagy módosítás szükségességének felmerülése esetén az engedélyezési 
tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, dokumentálása, valamint a hatósági, kezelői 
egyeztetések megtörténtének ellenőrzése és az engedélyezési tervek jóváhagyása; 
- A próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás tervének, ütemtervének vizsgálata, azok jóváhagyása, 
nyilatkozat tétel a próbák eredményességről, megfelelőségről; 
- A munkaterület átadás-átvételi eljárásának megszervezése, közreműködés a munkaterület 
átadás-átvételi eljárásban, az eljárásról jegyzőkönyv készítése és érintetteknek való megküldése; 
- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok 
ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k); 
- A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítványának ellenőrzése; 
- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések 
véleményezése; 
- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések 
vonatkozó előírások szerinti kezelése; 
- A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és 
véleményezése; 
- Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések elkészítésében; 
- A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése; 
- Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén Ajánlatkérő kérésére külön előrehaladási 
jelentések készítése,a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnök határozatok, igazolások és egyéb 
dokumentumok elkészítése és kiadása; 
- A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint 
szükség esetén szakértők és Ajánlatkérő részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó 
munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) 
kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt kérdésekről 
és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt Ajánlatkérő, illetve az érintettek 
részére is meg kell küldeni, Az igazolt teljesítmények és Ajánlatkérő által előírt pénzügyi teljesítések 
naprakész nyilvántartása; 
- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító 
hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint közreműködés a 
lebonyolításban érintettekkel; 
- Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, a
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kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és 
végrehajtásában illetve végrehajtatásában; 
- A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellékkötelezettségeként megjelölt 
biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése; 
- Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője 
haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi; 
- Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval, 
közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, 
rendezvényeken; 
- Jogviták és számlaviták esetében Ajánlatkérő részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és 
támogatása az eljárás során; 
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések 
előkészítésében, lebonyolításában; 
- Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt 
követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban); 
- Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki 
átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban); 
- Nyertes Ajánlattevő köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország Kormánya 
illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek 
szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, 
azonban Ajánlatkérőt az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen 
tájékoztatni köteles; 
- Nyertes Ajánlattevő feladatainak ellátása során szükség esetén együttműködni köteles a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt 
sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel; 
- A FIDIC 4.7 (Kitűzés) alcikkellyel kapcsolatban Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége a kitűzési 
alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a Vállalkozóknak; 
- A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a megvalósulási 
tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges 
dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről Ajánlatkérő részére; 
- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása. 
- A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak teljesítéséről 
és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban; 
- Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások 
megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, 
szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában. 
Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést 
befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt (Ajánlatkérőt) - az építési naplóban igazoltan - 
haladéktalanul értesíteni. (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése) 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Megbízott) további feladatait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
16. § (3) bekezdése, valamint a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Főbb tervezett munkamennyiségek (kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei): 
Létesítmények 
- A mellékágrendszerrel kapcsolatosan szükségessé váló beavatkozások: 
A felső szakasz műtárgyai ideiglenes jelleggel épültek ki, ennek megfelelően stabilitásuk nem kielégítő,
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véglegesítésük szükséges. 
# Mellékágkotrások (részletesen a feladatleírásban foglaltak alapján) 
# Vizes élőhelyek vízellátásának javítása 
# A mellékágrendszer műveinek átalakítása: 
A mellékágrendszer műtárgyait a véglegesítés, a hossz-irányú átjárhatóság és a vízszinttartás teszi 
szükségessé 
- Távmért és hagyományos felszíni vízrajzi állomások rekonstrukciója 
A fejlesztéshez igazodóan el kell végezni a vízpótlás üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen vízrajzi adatokat 
biztosító vízrajzi állomások rekonstrukcióját a dokumentációban foglaltak szerint. 
Érintett állomások: az állomások körét és az egyes állomásokon elvégzendő feladatokat a Megrendelő 
és a Tervező közös állapotfelvételi helyszíni bejáráson rögzítik. 
Jellemző rekonstrukciós feladatok: távmért és hagyományos felszíni vízrajzi állomások felújítása, 
vízmérce betétpallók és számlapok cseréje, őrkövek telepítése; vízmércék magassági geodéziai 
bemérése és beállítása, betonfelületek javítása, lejáró lépcsők javítása, műszerházak felújítása 
A kivitelező vállalkozó feladata a rekonstrukciós, szükséges kiviteli tervek elkészítése, a tervek 
jóváhagyatása az illetékes vízügyi igazgatósággal, a szükséges engedélyeztetés lefolytatása, a munkák 
kivitelezése. 
Tervezési feladatok: 
- Közmű kiváltási tervek 
- Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei 
- A vízimunkák elvégzésére, vízilétesítmények megépítésére vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek 
- Jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges tervek 
- Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséhez, a vízilétesítmény használatbavételére vonatkozó 
engedélyes üzemeltetési tervekEgyéb tervezési munkák 
• Árvízvédekezési intézkedési terv készítése 
• Üzemelési szabályzat készítése 
• Erdőtelepítési terv 
• Fakivágási terv 
• Megvalósulási tervek készítése 
Engedélyeztetési feladatok 
- Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése 
- A vízimunkák elvégzésére, vízilétesítmények megépítésére vonatkozó létesítési engedélyek 
megszerzése 
- Jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése 
- Erdőtelepítési terv engedélyeztetése 
- Fakivágási engedély beszerzése 
- Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése 
Egyéb Kivitelező vállalkozói feladatok 
- Lőszermentesítés 
- Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel 
- Szakfelügyeletek biztosítása 
- Közreműködés PR-tevékenységben 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés(ek)ben 
rögzített jótállási időszak(ok) végéig és azt követően a garanciális felülvizsgálatot lezáró nyilatkozat 
kibocsátásáig, és a projekt lezárásához szükséges jelentésnek erre jogosult szerv általi elfogadásáig, 
de minimum a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 24 hónap (kivitelezési
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szerződésekben rögzített jótállási időszakban) időtartamban köteles Ajánlatkérő (Megbízó)
rendelkezésére kell állnia. 
A kivitelezés tervezett időtartama 36 hónap. 
Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek közre kell működnie a projekt zárójelentésének
elkészítésében, illetőleg a zárójelentés véglegesítése során együtt kell működnie a projekt során
megkötésre kerülő kivitelezési szerződés vállalkozójával. 
A kivitelezés tervezett összértéke - melynek kapcsán a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenységet el
kell látni - mintegy nettó 1 242 163 570 HUF 
A kivitelezés a FIDIC Sárga könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra. 
A részletes közbeszerzési műszaki leírás (feladatleírás) a további közbeszerzési dokumentumokban
található.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem

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

Érték: 17440000 (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)

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

II.2) A közbeszerzés mennyisége

 

II.2.1) Elnevezés: „A„Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga
Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőrzési feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében”

Rész száma:

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

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

71520000-9
71310000-4
71248000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 
Rajka, Dunakiliti, Dunaremete, Lipót, Ásványráró községek térsége, várhatóan az alábbi hrsz- 
ú területek: Rajka 0241/6, Dunakiliti község külterület 091, 039/2, 082/6, 0114, 0113/8,
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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.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Megbízott feladata a Projekt tervezési, kivitelezési 
munkáinak ellenőrzése, a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és 
pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell 
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és 
leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles 
a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon 
végezni. 
Nyertes Ajánlattevő/Megbízott műszaki ellenőri feladatai (191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal összhangban): 
- Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 
tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt 
tevékenység elvégzése különösen a rendelet 16.§.(2) és (3) pontjai szerint; 
- Ajánlatkérő által meghatározott munkarészek - földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, 
acélszerkezetek - minőségének ellenőrzése, független szakértők, illetve akkreditált 
laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, az ellenőrzési 
munkák dokumentálása; 
- Az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki 
ellenőrzése az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzése a szükséges szakértelemmel 
rendelkező szakembere(k) (Műszaki Ellenőr(ök) helyszíni jelenlétének biztosításával; 
- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges 
intézkedések megtétele; 
- A Kivitelezés során közreműködés az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolásában; 
- Közreműködés a próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás lebonyolításának 
előkészítésében,lebonyolításában, és felülvizsgálatában, nyilatkozat tétel az eredményességről, 
megfelelőségről; 
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítésében, lebonyolításban, a 
megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély 
megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzésében és javaslattétel az átvételről Mérnök 
részére; 
- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása érdekében, 
Nyertes ajánlattevő/Megbízott (Mérnök) FIDIC előírásai szerint elvégezendő feladatai: 
- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolításában; 
- Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás 
lebonyolításában; 
- A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes 
felügyelete; 
- A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban 
történő figyelemmel kísérése; 
- A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) engedélyben 
foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténtének 
ellenőrzése, a tervegyeztetések esetleges megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési tervek
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jóváhagyása; 
- Engedélyezési terv készítés vagy módosítás szükségességének felmerülése esetén az 
engedélyezési tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, dokumentálása, valamint 
a hatósági, kezelői egyeztetések megtörténtének ellenőrzése és az engedélyezési tervek 
jóváhagyása; 
- A próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás tervének, ütemtervének vizsgálata, azok 
jóváhagyása, nyilatkozat tétel a próbák eredményességről, megfelelőségről; 
- A munkaterület átadás-átvételi eljárásának megszervezése, közreműködés a munkaterület 
átadás-átvételi eljárásban, az eljárásról jegyzőkönyv készítése és érintetteknek való megküldése; 
- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat 
az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k); 
- A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítványának ellenőrzése; 
- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói 
követelések véleményezése; 
- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói 
követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése; 
- A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és 
véleményezése; 
- Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések 
elkészítésében; 
- A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése; 
- Havonként előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén Ajánlatkérő kérésére külön 
előrehaladási jelentések készítése,a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnök határozatok, 
igazolások és egyéb dokumentumok elkészítése és kiadása; 
- A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint 
szükség esetén szakértők és Ajánlatkérő részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó 
munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) 
kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt 
kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt Ajánlatkérő, 
illetve az érintettek részére is meg kell küldeni, Az igazolt teljesítmények és Ajánlatkérő által 
előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása; 
- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet 
biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint 
közreműködés a lebonyolításban érintettekkel; 
- Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, a 
kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és 
végrehajtásában illetve végrehajtatásában; 
- A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellékkötelezettségeként megjelölt 
biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése; 
- Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök 
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi; 
- Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval, 
közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, 
rendezvényeken; 
- Jogviták és számlaviták esetében Ajánlatkérő részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és 
támogatása az eljárás során; 
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- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában; 
- Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés (amennyiben erre a műszaki 
átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban); 
- Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki 
átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban); 
- Nyertes Ajánlattevő köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország 
Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy 
független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába 
betekintést biztosítani, azonban Ajánlatkérőt az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, 
információkról előzetesen tájékoztatni köteles; 
- Nyertes Ajánlattevő feladatainak ellátása során szükség esetén együttműködni köteles a 
területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil 
szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és 
személyekkel; 
- A FIDIC 4.7 (Kitűzés) alcikkellyel kapcsolatban Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége a kitűzési 
alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a Vállalkozóknak; 
- A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a 
megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély 
megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről Ajánlatkérő 
részére; 
- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása. 
- A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak 
teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban; 
- Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások 
megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, 
szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában. 
Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti 
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt (Ajánlatkérőt) - az építési 
naplóban igazoltan - haladéktalanul értesíteni. (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (5) 
bekezdése) 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Megbízott) további feladatait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 16. § (3) bekezdése, valamint a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Főbb tervezett munkamennyiségek (kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei): 
Létesítmények 
- A mellékágrendszerrel kapcsolatosan szükségessé váló beavatkozások: 
A felső szakasz műtárgyai ideiglenes jelleggel épültek ki, ennek megfelelően stabilitásuk nem 
kielégítő, véglegesítésük szükséges. 
# Mellékágkotrások (részletesen a feladatleírásban foglaltak alapján) 
# Vizes élőhelyek vízellátásának javítása 
# A mellékágrendszer műveinek átalakítása: 
A mellékágrendszer műtárgyait a véglegesítés, a hossz-irányú átjárhatóság és a vízszinttartás 
teszi szükségessé 
- Távmért és hagyományos felszíni vízrajzi állomások rekonstrukciója 
A fejlesztéshez igazodóan el kell végezni a vízpótlás üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen vízrajzi
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adatokat biztosító vízrajzi állomások rekonstrukcióját a dokumentációban foglaltak szerint. 
Érintett állomások: az állomások körét és az egyes állomásokon elvégzendő feladatokat a 
Megrendelő és a Tervező közös állapotfelvételi helyszíni bejáráson rögzítik. 
Jellemző rekonstrukciós feladatok: távmért és hagyományos felszíni vízrajzi állomások felújítása, 
vízmérce betétpallók és számlapok cseréje, őrkövek telepítése; vízmércék magassági geodéziai 
bemérése és beállítása, betonfelületek javítása, lejáró lépcsők javítása, műszerházak felújítása 
A kivitelező vállalkozó feladata a rekonstrukciós, szükséges kiviteli tervek elkészítése, a tervek 
jóváhagyatása az illetékes vízügyi igazgatósággal, a szükséges engedélyeztetés lefolytatása, a 
munkák kivitelezése. 
Tervezési feladatok: 
- Közmű kiváltási tervek 
- Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei 
- A vízimunkák elvégzésére, vízilétesítmények megépítésére vonatkozó engedélyes és kiviteli 
tervek 
- Jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges tervek 
- Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséhez, a vízilétesítmény használatbavételére vonatkozó 
engedélyes üzemeltetési tervekEgyéb tervezési munkák 
• Árvízvédekezési intézkedési terv készítése 
• Üzemelési szabályzat készítése 
• Erdőtelepítési terv 
• Fakivágási terv 
• Megvalósulási tervek készítése 
Engedélyeztetési feladatok 
- Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése 
- A vízimunkák elvégzésére, vízilétesítmények megépítésére vonatkozó létesítési engedélyek 
megszerzése 
- Jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése 
- Erdőtelepítési terv engedélyeztetése 
- Fakivágási engedély beszerzése 
- Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése 
Egyéb Kivitelező vállalkozói feladatok 
- Lőszermentesítés 
- Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel 
- Szakfelügyeletek biztosítása 
- Közreműködés PR-tevékenységben 
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési 
szerződés(ek)ben rögzített jótállási időszak(ok) végéig és azt követően a garanciális 
felülvizsgálatot lezáró nyilatkozat kibocsátásáig, és a projekt lezárásához szükséges jelentésnek 
erre jogosult szerv általi elfogadásáig, de minimum a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontjától számított 24 hónap (kivitelezési szerződésekben rögzített jótállási időszakban) 
időtartamban köteles Ajánlatkérő (Megbízó) rendelkezésére kell állnia. 
A kivitelezés tervezett időtartama 36 hónap. 
Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek közre kell működnie a projekt zárójelentésének 
elkészítésében, illetőleg a zárójelentés véglegesítése során együtt kell működnie a projekt során 
megkötésre kerülő kivitelezési szerződés vállalkozójával. 
A kivitelezés tervezett összértéke - melynek kapcsán a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri
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tevékenységet el kell látni - mintegy nettó 1 242 163 570 HUF 
A kivitelezés a FIDIC Sárga könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra. 
A részletes közbeszerzési műszaki leírás (feladatleírás) a további közbeszerzési
dokumentumokban található.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Telj-ben részt vevő,alk-i min.köv-t ig.szem.á.többlet szak-i
gyak.vízgazd-i ép-k beruh. tek-ben,ahol a bem.
szake191/2009.(IX.15.)Kr.sz.MEfel.(ka)t266/2013.(VII.11.)Kr szerintiME-VZvagyazzal
egyené.db 25
2 Telj-ben részt vevő,az alk.köv. körében bem.szakembereken túli személyi állomány FIDIC
szerz.felt.szerint megval.t beruh. tek-ben szerzett szak.gyak, ahol a bem.szake
FIDICMérnök/projektvez. vagy /(db 25

 Költség szempont –

x

Ár szempont – Megnevezés: 1. Megbízási díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

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: KEHOP-1.3.0-15-2016-00013

II.2.9) További információ: II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi szempontok
-tekintettel a karakterkorlátokra- rövidítve kerültek feltüntetésre, melyek a közbeszerzési
eljárásban az alábbiak szerint szerepeltek:
2. Minőségi szempont:
A Teljesítésben részt vevő, alkalmassági minimumkövetelményt igazoló személyi állomány többlet
szakmai gyakorlata vízgazdálkodási építmények beruházások tekintetében, ahol a bemutatott
szakember 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri feladato(ka)t 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező
szakemberként látta el (darab) súlyszám:25
3. Minőségi szempont: A Teljesítésben részt vevő, az alkalmasság követelmények körében
bemutatott szakembereken túli személyi állomány FIDIC szerződéses feltételek szerint
megvalósult beruházások tekintetében szerzett szakmai gyakorlata, ahol a bemutatott szakember
FIDIC Mérnök/projektvezető vagy FIDIC Mérnökhelyettes/projektvezető helyettes feladato(k)t látott
el (darab). súlyszám:25
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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

x 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

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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „A „Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és
vízpótlása I. ütem” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projektben tervezésre és
kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki,
műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében”

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

 A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/03 (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 igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: vezető tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Csóka u. 7-13.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1115

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885-2-43.

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Tag1: AGROINVEST Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Fehérvári út 84/A.

Város: Budapest
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NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1119

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10679988-2-43

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

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

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17990000

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

A szerződés/rész végleges összértéke: 17440000

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: projektvezetői
feladatok ellátása
műszaki ellenőrzés és egyéb szakértői feladatok ellátása
független szakértők és akkreditált laboratóriumok
szakági műszaki ellenőrzés adott esetben (nem igazol alkalmasságot)

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: HU

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: EUROUT MÉRNÖKI TANÁCSADÓ SZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Zászlós u. 18.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1143

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10637784-2-42

Hivatalos név: GYŐRBER MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Tihanyi Árpád u. 10/B.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám:

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12093252-2-08

Hivatalos név: ISTER MÉRNÖKIRODA KFT.

Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Hősök tere 11.

Város: Etyek

NUTS-kód: HU211

Postai irányítószám: 2091

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12504068-2-07

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:

2016/11/17 (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) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/16 (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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