
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK16391

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy

szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt.6.§ (1) bekezdés b) pontja

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

XIV. fejezet, Harmadik rész

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

640.701.009.- Ft

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2013.12.23

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

Hirdetmény ellenőrzést nem kérünk

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek

közlése:

 

Egyéb közlemény:

A hirdetmény ellenőrzését nem kérjük, tekintettel a KFF tanúsítvány meglétére.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 

[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:

Kisvarsány Község Önkormányzata

Postai cím:

Dózsa Gy. út 49.

Város/Község 

Kisvarsány

Postai irányítószám:

4811

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Tiba Péter

Telefon:

+36 45481305

E-mail:

kisvarsany2@namenynet.hu

Fax:

+36 42580012

Internetcím(ek) (adott esetben)

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

A felhasználói oldal címe (URL): 



 

További információ a következő címen szerezhető be:

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ  TÍPUSA

[x] Központi szintű [ ] Közszolgáltató

[ ] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb

 

I.3.) FŐ  TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy  

 

 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ  AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése [ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások  

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Kisvarsány árvízvédelme” című projekt kivitelezésére (KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005) és kiviteli tervének elkészítésére irányuló egyösszegű,

átalánydíjas vállalkozási, a FIDIC „Piros” könyve szerinti Szerződéses megállapodás.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

[x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés

[x] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)



módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

 
 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Kisvarsány, 02, 02/2, 03/1, 03/8, 03/11, 03/14, 03/17, 03/20,03/23, 04, 04/2, 05/1, 05/2, 05/4, 05/6, 06/2, 078/2, 079, 079/2, 080, 080/2, 083/1, 083/3,

083/4, 083/5, 083/7, 083/10, 083/13, 083/16, 084/1, 084/2, 084/3, 084/4, 084/6, 084/7, 084/8, 084/10, 084/12, 084/14, 084/21, 084/24, 80, 80/2, 82,
82/1, 83, 83/1, 85, 85/1, 86, 86/1. hrsz.

NUTS-kód: HU323

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

„Kisvarsány árvízvédelme” című projekt kivitelezésére (KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005) és kiviteli tervének elkészítésére irányuló egyösszegű,

átalánydíjas vállalkozási, a FIDIC „Piros” könyv (Építési munkák szerződéses feltételei megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkához) szerinti
Szerződéses megállapodás

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45243510-0   

További tárgy(ak) 92520000-2   

 71000000-8   

 71322000-1   

 45112000-5   

 45120000-4   

 35000000-4   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is
használható)

[ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre



II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Kiviteli tervek elkészítése, 2067,28 méter töltés építés 4,0 méter szélességű kötőszelvénnyel, 5% lejtéssel, 25 cm vastag járható mechanikai
stabilizációval, a rézsü a lábaknál 10-10 méter szabad sávval.

A 0+363,5 tkm szelvényben 0,8 méter ny, az 1+652 tkm szelvényben 1 méter ny csőáteresz építése.

Földmű építés (2067,28 méter hosszban): 179 000 m3

Humuszleszedés: 41 000 m3
Humuszterítés és intenzív biológiai védelem töltésrézsűn és védősávon: 93 000 m2

Talajcsere: 19 000 m3

Átmérő: 0,8 méter ny csőáteresz építése, kettős elzárású zsilip aknákkal: 54 m
Átmérő: 1,0 méter ny csőáteresz építése, kettős elzárású zsilip aknákkal: 43 m

Gátat keresztező burkolt földút építése: 125 m

Vízfolyás korrekció: 325 m

Füvesített földmedrű árok építése: 1580 m
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá 

• a lőszermentesítés elvégzése, 

• régészeti feladatok elvégzése, 

• az ideiglenesen igénybe veendő területek művelés alóli kivonása,
• a fakivágási engedély beszerzése,

• az építés alatti környezetvédelmi terv elkészítése

• az organizációs terv elkészítése, az anyagnyerőhely és a szállítási útvonal felmérése, majd helyreállítása,

• a minőségellenőrzések elvégzése, a minőségi tanúsítványok beszerzése a talajmechanikai ellenőrzések a gát altalajára és a földanyagokra
vonatkozóan,

• a fenntarthatósági terv elkészítése,

• a tervezői művezetés biztosítása,

• humuszgazdálkodási terv elkészítése,
• a szükséges szakfelügyeltek ellátásának biztosítása.

Valamennyi a megvalósítással kapcsolatos munka elvégzése, az üzemeltetési engedély beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása

és az illetékes hatóság részére történő benyújtása, valamint a hiánypótlás elvégzése, és az ehhez kapcsolódó eljárási díjak megfizetése.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő a tulajdonában álló közterületet a projekt megvalósításának céljára és idejére a műszaki tartalomhoz igazolható mértékben,
térítésmentesen biztosítja Ajánlattevők részére.

A kivitelezés becsült értéke nettó 640.701.009,- Ft, melyből a tartalék keretet összege 19.189.370,- Ft.

A 15 hónapos teljesítési idő tartalmazza a téli hónapokat is, amikor a töltésépítés nem lehetséges.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 640.701.009.- Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

 

 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE



A (tervezett) időtartam hónapban: 15 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

- Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó

összege az egyösszegű nettó ajánlati ár 0,5 %-a. Késedelmi kötbér összegének felső határa az egyösszegű nettó ajánlati ár 20 %-a.

- Az ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama legalább 36 hónap, illetve Ajánlattevők megajánlásának megfelelően, ettől kedvezőbb

megajánlást elfogad, melynek mértéke maximum összesen 60 hónap. A jótállási kötelezettség a sikeres Átadás-átvételtől kezdődik.

- Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a kivitelezés idejére teljesítési biztosítékot ír elő. A teljesítési

biztosíték mértéke az egyösszegű nettó ajánlati ár - a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás - 5 %-a, melyet a Kbt. 126. §

(6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani és a sikeres
Átadás-átvétel lezárásáig kell érvényben lennie. A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.

- Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási időszak tartamára jólteljesítési
biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jólteljesítési biztosíték mértéke az egyösszegű nettó ajánlati ár - a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül

számított ellenszolgáltatás - 5 %-a, melyet a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási

kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

- Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként az előleg mértéke (az elszámolható egyösszegű nettó ajánlati ár
maximum 30%-a), csökkentve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésbe foglalt egyösszegű nettó ajánlati árra eső elszámolható költség 10% -

ával biztosíték adást ír elő a 4/2011 (I.28.) Korm rendelet 57/A.§ foglalt szerint. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a 4/2011. (I. 28.)

Korm. rendelet 57/A.§ előírtak szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegbekérő levél és az előleg -

visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. A nyertes ajánlattevőnek előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása csak abban
az esetben kötelező, ha az előleg lehetőségével élni kíván. A biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell rendelkezésre

bocsátani, kedvezményezettjének az NFÜ-t (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, H- 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) kell megnevezni. 

Ajánlattevők ajánlatukban a Kbt. 126.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatukban
kötelesek nyilatkozatukat becsatolni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció rögzíti.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A szerződés elszámolható összegének 100 %-ka Kohéziós Alapból és Magyar Költségvetési forrásból (KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005 pályázati

forrás) kerül finanszírozásra, figyelembe véve az ide vonatkozó jogszabályokat, különösen a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet. Az Európai Unióból származó

forrásra tekintettel a Vállalkozó a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái a KEOP Közreműködő Szervezet - által kerülnek
átutalással kiegyenlítésre, a Kbt. 130. § (3) bekezdés, a Ptk. 292/B § (1) bekezdése, a 306/2011. Korm. rendelet 13-14. §-nak és a Ptk. 292/B § (2)

bekezdése, valamint 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet figyelembe vételével. A szerződéses ár a részletes számításokkal alátámasztott előrehaladás mértékével

arányosan kerül kifizetésre, a Mérnök által jóváhagyott teljesítésigazolás ellenében. A mérnök által igazolt, jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei
(kifizetési kérelem) a KEOP KSZ általi kézhezvételétől számítottan, 30 napon belül átutalással, közvetlen szállítói kifizetéssel kerülnek kiegyenlítésre, a Kbt.

130. §.- ban foglaltaknak, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-ában foglaltaknak megfelelően. A kifizetés forintban történik.

- Ajánlatkérő a szerződés elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevőnek,

amennyiben erre ajánlattevő igényt tart, figyelemmel a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (2)-(3)
bekezdésében illetőleg a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §. foglaltakra.

Az előlegigénylését a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdésében megfogalmazottak alapján kell benyújtani. Az előleget, a szerződés aláírását

követően igényelheti a vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával és a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti előleg visszafizetési biztosíték

Ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátásával. Az előleg kifizetését követően, a felvett előleg, a megvalósítás során benyújtásra kerülő
részszámlákban arányosan kerül elszámolásra, figyelemmel a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdésében, a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben és a

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §. foglaltakra.

A teljesítéssel arányosan 4 részszámla és a végszámla nyújtható be. A részszámlák minimális értéke 80.000.000.- Ft. részszámlák a szerződéses összeg
80%-ig nyújthatók be, teljesítéssel arányosan.

A tartalék keret összege 19.189.370,- Ft.

A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres Átadás-átvételi eljárás lezárása.

További vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
• 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.

• Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §

• A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását a Kbt. 27. § alapján.



III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

Ajánlatkérő benyújtott pályázatában vállalta, zöld beszerzés: 
- A kommunikáció során elektronikus (papírmentes) kommunikációt részesítjük előnyben, a szükséges dokumentumokat (amennyiben jogszabály miatt ez

nem kizáró feltétel) szintén csak elektronikusan készülnek , és elektronikus formában kerülnek megküldésre az érintetek rézére. 

- kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálását,
- a nyertes ajánlattevőnek kötelező az őshonos növényfajok telepítése a rekultiváció során.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelynek tekintetében

az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § rendelkezései szerint az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az Étv.

szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek az alvállalkozójával vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe

vett más szervezettel szemben a fentiekben előírt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja, valamint (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában csak

nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve nem
magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.

§ (1) bekezdés k) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek, az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a

Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § illetve 10. § alapján csak nyilatkoznia kell, hogy az Étv. szerinti építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel.

Ajánlattevő a kizáró okok tekintetében a felhívás feladásának dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot csatoljon ajánlatában.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Ajánlattevő a Közbeszerzési Hatóság „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”, továbbá a

„Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában, a nem magyarországi letelepedésű
ajánlattevőkre vonatkozó tájékoztatót (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) tárgyú útmutatóban foglaltakra is legyenek figyelemmel.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást
megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű, pénzügyi intézményi nyilatkozat

(eredeti vagy másolat) az Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, amelynek
(amelyeknek) valamennyi vezetett pénzforgalmi számlára vonatkozólag tartalmaznia kell, hogy:
• a pénzügyi intézmény mióta vezeti a Ajánlattevő pénzforgalmi számláit,

• Ajánlattevő számláin az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban
előfordult-e 15 napot meghaladó sorban állás.

Ajánlatkérő sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti. 

P2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását
megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
benyújtásával, vagy amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján

megismerhető, úgy az arra való hivatkozással.
Ha ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban (a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év), mert az időszak kezdete

után kezdte meg működését, az alkalmasságát az árvízvédelmi töltés vagy védelmi célokat szolgáló
mű építéséből származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (a 310/2011. (XII. 23.)

Korm. rend. 14. § (2)-(3) bekezdése alapján.)

310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (4a) bekezdés szerint, építési beruházás közbeszerzése

esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmas az Ajánlattevő, ha a benyújtott pénzügyi
intézményi nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy

a pénzforgalmi számlája egyikén sem volt egyszer sem
az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 12 hónapon belül 15 napot meghaladó

sorban állás.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a

pénzügyi intézmények különböző tartalmú
nyilatkozatokat adnak ki, ezért a nyilatkozatok
tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az

Ajánlatkérő által megkért tartalommal mellékeljék
ajánlatukhoz.

P2) Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását
megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje
mérleg szerinti

eredménye legalább két évben nagyobb, mint 0.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend.14.§ (2)

bekezdése szerint, ha ajánlattevő számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes

időszakban (a felhívás feladását megelőző 3 lezárt
üzleti év), mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, abban az esetben az árvízvédelmi töltés



megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az
(1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

vagy védelmi célokat szolgáló mű építéséből származó
árbevétele nem éri el a 400.000.000.- forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös

ajánlattevők esetében elegendő, ha közülük egy felel
meg. 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt
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
(követelményeket), melynek igazolása érdekében
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének

időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján Ajánlattevő az
alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint
más szervezet kapacitására a következő esetekben

támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más
szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat

a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe
fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen
nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet

alvállalkozóként megjelölésre került,
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása

során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól
eltérően, az alkalmassági követelmények nem a
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható

erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az
ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát,

amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely

más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) év legjelentősebb teljesített építési munkáinak

ismertetése. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a szerződést kötő
másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka megnevezését, az
ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és helyét, a megépített árvízvédelmi töltés hosszát, a

referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím), nyilatkozni kell
továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

M2) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségének és
képzettségének ismertetése, akiket a teljesítésébe be kíván vonni. A szakemberek bemutatása során

a képzettséget és a szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával,
a szakemberek végzettségét és képzetségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, és
rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok csatolandók. A becsatolt dokumentumokból

egyértelműen ki kell derüljön az előírt alkalmasságnak való megfelelés. (310/2011. (XII. 23.) Kr. 15.
§ (2) bek. e) pont).

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmas az ajánlattevő ha rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé

számított, az előző 5 évben legalább egy műszaki
átadás-átvétellel lezárt, legalább 500.000.000,- millió
HUF értékű árvízvédelmi töltésépítési referenciával,

melynek megépített hossza elérte a 1,5 km-t. 
A referencia a szerződés teljesítésének egészére
vonatkozó alkalmasságot igazol.

(A 306/2011. (XII. 23.) kr. 10. § (2) bek.)

M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább:
a) 1 fő projektvezető felsőfokú végzettségű

szakemberrel, aki rendelkezik 
- okleveles építőmérnöki (vagy azzal egyenértékű)
végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves

szakmai gyakorlattal rendelkezik vagy
- építőmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési,



Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra,
abban az esetben, be kell csatolni a dokumentum magyarnyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar
nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási
üzemmérnöki, felsőfokú technikusi (vagy ezekkel

egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki legalább

5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Továbbá rendelkezik árvízvédelmi töltésépítési
gyakorlattal, és részt vett legalább 1 db FIDIC
szerződéses formában magvalósult építési referencia

kivitelezésében. 
b) 1 fő szakági építésvezetővel, aki rendelkezik 
- okleveles építőmérnöki (vagy azzal egyenértékű)

végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves

szakmai gyakorlattal rendelkezik vagy
- építőmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési,

vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási
üzemmérnöki, felsőfokú technikusi (vagy ezekkel

egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki legalább

5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2 a-b) pontok esetében szakmai gyakorlati időként

a szakirányú végzettség megszerzését követően a
kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi

szakterületnek megfelelő:
a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,

c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,

f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki

szaktárgy oktatói,

h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe

venni, úgy hogy az előírt gyakorlati időnek a fele az

a)-d) pontjai szerinti tartalmú legyen.

c) 1 fő a Vízi építmények tervezése szakterületére
érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez

szükséges építőmérnöki (vagy azzal egyenértékű)

végzettséggel és 2 év szakmai gyakorlattal

vagy 
- okleveles szerkezet-építőmérnöki (vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel és 7 év szakmai

gyakorlattal 
rendelkező szakemberrel
Ajánlatkérő az M3 c) pont esetében szakmai

gyakorlatként az alábbiakat fogadja el:
a) településtervezői,
b) építészeti műszaki tervezési,
c) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki

szaktárgy-oktatói,
d)felsőoktatási intézményben településtervezési

szaktárgy-oktatói,
e) építésügyi-műszaki szakértői,

f) építési műszaki ellenőri,
g) felelős műszaki vezetői,
h) beruházás lebonyolítói,

i) építésügyi igazgatási,
j) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési,

tevékenység folytatásának időtartamát

Minden szakember csak egy pozícióban vehető

figyelembe.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján a

részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során
az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a

következő esetekben támaszkodhat: 



a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más

szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat
a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe
fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen

nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi
szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások

teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon
vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek

adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja,
amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése

során.
A 306/2011. (XII. 23.) kr. 10. § (2) bek. szerint az a

szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. §
(6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az
alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a

szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként

felel az ajánlattevő teljesítése azon részének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével

összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért,
amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a

korábbi teljesítések bemutatása igazolta. 

310/2011. (XII. 23.) Kr. 17. § (1a) bekezdése
alapján, Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2)
bekezdés 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 15. § (2) bekezdésében meghatározott

dokumentumok benyújtása helyett.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ  SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ  KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

[ ] igen [ ] nem

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

[x] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos



[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát: [ ] igen [ ] nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

 Részszempont Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó, egyösszegű ajánlati ár) 18

2. Jótállás időtartama a sikeres Átadás-átvétel lezárásától számítva, hónapokban kifejezve (legalább 36 hónap – legfeljebb 60 hónap) 4

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje



Dátum: 2014/01/22 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 300.000,- Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A fenti nettó vételárat a nyertes Ajánlattevőnek NYÍRBER Kft. 68800099-11037637 számú számlájára átutalással kell teljesíteni. Az ellenérték megfizetése
készpénzben is történhet a Kft. pénztárába. A dokumentáció díja a 27% Áfát nem tartalmazza. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a
dokumentáció vételára. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő biztosítja a

dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/01/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve

[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):

[ ] Egyéb:

[x] Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )
VAGY

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

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/01/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: NYÍRBER Kft. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a., földszinti tárgyaló

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásán a Kbt.62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárást Ajánlatkérő a Kbt.62.§ (1) - (4) és (6)- (7)
bekezdésében előírtak alapján bonyolítja le.

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás
tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
[x] igen [ ] nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A IV.3.3. pont szerint megvásárolt dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A Kbt.49.§ (6) bekezdése alapján a dokumentációt ajánlatonként
legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell igényelnie. A dokumentáció átvehető személyesen a NYÍRBER Kft. 4400
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a. címen munkanapokon 9.00-12.00 között az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között, az igénylés

megtörténtét igazoló dokumentum átadásával, vagy kérhető postai úton történő megküldése, a Kbt.50.§ (3) bekezdése szerint. A dokumentáció átvételekor,
igénylésekor meg kell adni az ajánlattevő, alvállalkozó nevét, címét továbbá az ajánlattevő, alvállalkozó adószámát, bankszámlaszámát, valamint az eljárásban

kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon és telefax számát.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:



alsó határa 1, felső határa 100

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel

az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1.számú részszempont esetén: „Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről
és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám) útmutató fordított arányosítás módszere szerint.
A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat ehhez viszonyítva kerül pontozásra az alábbi képlet alapján.
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempont esetén:
Az értékelés módszere az 2. részszempont vonatkozásában „Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám) útmutató egyenes arányosítás módszere szerint.
A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat ehhez viszonyítva kerül pontozásra az alábbi képlet alapján.
P - Pmin = A vizsgált 
P max – Pmin A legjobb

azaz
P= Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin
Alegjobb 
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A Kbt.71.§ (7) alapján ajánlattevők a 2. számú (jótállás időtartama értékelési) részszempont vonatkozásában 36 hónap értéknél kedvezőtlenebbet

(alacsonyabbat) nem adhatnak, az alacsonyabb értéket tartalmazó ajánlatok érvénytelennek minősülnek.
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) alapján a 2. számú (jótállás időtartama értékelési) résszempont vonatkozásában a 60 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű
megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (100 pont).(értékelési felső limit).

Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

[x] igen [ ] nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2.: P1), P2), 
III.2.3.: M1), és az M2)

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt. 59. § előírásai szerinti ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió
forint), mely teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján:
• A NYÍRBER Kft. 68800099-11037637 számú fizetési számlájára történő befizetéssel: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét
bizonyító eredeti vagy hiteles másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás, illetve az átutalásról szóló nyilatkozat
Ajánlattevő által cégszerűen aláírt példányát. Közleményként fel kell tüntetni: „Kisvarsány Árvízvédelme – Ajánlati biztosíték”. Ajánlatkérő az átutalás tényét

ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
• Bankgarancia biztosításával: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia
eredeti vagy hiteles másolati példányát.
• Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén tíz napon belül visszafizetésre kerül.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ] nem

V.4) Egyéb információk:

1) Ajánlattevőknek 1 (egy) eredeti papíralapú és 2 az ajánlat eredeti példányáról készített CD vagy DVD lemezen elektronikus - .pdf formátumban -
példányban kell benyújtaniuk az ajánlatokat. Amennyiben az eredeti és az elektronikus példányok közötti tartalmi vagy formai eltérés van, Ajánlatkérő eredeti
nyomtatott példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 61.§ -ban foglaltaknak

megfelelően járjanak el. A csomagoláson fel kell tüntetni: „Kisvarsány árvízvédelme” című projekt kivitelezése. Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem
bontható fel.”
2) Ajánlatkérő külön helyszíni szemlét nem tart. A helyszín bármikor szabadon megtekinthető. A dokumentációval kapcsolatos kérdéseket írásban kell
megküldeni a NYÍRBER KFT. címére (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) a Közbeszerzési Törvény által meghatározott határidőn belül.



3) A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, valamint
más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlatot benyújtó Ajánlattevő alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. § (5) bekezdés).
4) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) amelynek a teljesítéséhez
alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint meg kell jelölnie ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nevét, címét és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát,

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. 
A Kbt. 26. § alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés
teljesítésében, nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös Ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy
gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános
forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A nyilatkozatot nemleges nyilatkozattétel esetén is csatolni kell.

5) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki,
szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására kíván-e támaszkodni.
Amennyiben igen, meg kell jelölnie a szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében ezen szervezet(ek) kapacitására kíván támaszkodni. A
nyilatkozatot nemleges nyilatkozattétel esetén is csatolni kell.

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat. 
A kapacitását rendelkezésre bocsájtó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
6) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján csak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem áll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont szerinti kizáró okok hatálya

alá. 
7) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján csak nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja, valamint (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §
i) pont ib) alpontjában vagy 4. § f) pont fc) alpontjában előírtak szerint kell nyilatkoznia.
8) Közös ajánlat esetén az ajánlathoz a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő

szerződés közös teljesítésére vonatkozó hatályos – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – megállapodását eredetiben, hiteles vagy egyszerű
másolatban, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
• tagok adatai
• a közös ajánlattevők vezetőjének, ajánlatkérő felé a képviselőnek a kijelölése és a közös ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,
• a közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek), aláírásra jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása,
• vezetőtag és képviselőjének joga és feladatai,

• tagok felelősége (közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek, tagoknak korlátlan és egyetemleges felelőséget
kell vállalniuk),
• az egyes közös ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
• a tagok teljesítési értékének megadása %-os arányban.
A megállapodásnak hatályba kell lépni legkésőbb az ajánlatok bontásának napján, és folyamatosan hatályban kell maradnia legalább az ajánlati kötöttség

lejártáig, de nyertesség esetén a szerződés teljesítéséig. Közös ajánlat esetén bármely közös ajánlattevő nyújthatja az ajánlati, a teljesítési,- jótállási
biztosítékot és az előleg visszafizetési biztosítékot. A biztosítékot nyújtó Közös ajánlattevőnek a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátania.
9) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó, valamint a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet
nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát (egyszerű

másolatban). Amennyiben ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó / Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet nevében a
cégjegyzésre jogosult személy(ek) által meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott meghatalmazás másolati példányát
kell az ajánlathoz csatolni. 
10) A Felhívás III.2.3) pont M2) pont vonatkozásában, amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által
vezetett nyilvántartásban. Ilyen esetben a szakemberek jelöljék meg a rendelkezésre állási nyilatkozatnak, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton

ellenőrizhető. Amennyiben az elektronikus úton történő ellenőrzés bármely okból nem lehetséges, az ajánlatba csatolni kell a jogosultságot igazoló
dokumentum másolatát is.
- A más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti a felelős műszaki
vezetői jogosultsággal és a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti tervezői jogosultsággal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű
fordítását kell csatolni az ajánlatba.

11) Az AF III.2.3. M2 a) – b) pontjára tekintettel a nyertes Ajánlattevő által, az ajánlatában megnevezett szakembereknek legkésőbb a szerződéskötésig,
illetve annak teljesítésekor rendelkezniük kell a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal (kamarai nyilvántartásba
vétel) Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább „A” kategória szerint: az M2 a) –
b) pontjában meghatározottak esetében MV-VZ/A - vagy azzal egyenértékű - kód besorolással.
12) Az AF III.2.3. M2 c) pontjára tekintettel a nyertes Ajánlattevő által, az ajánlatában megnevezett szakembereknek legkésőbb a szerződéskötésig, illetve
annak teljesítésekor rendelkezniük kell a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerinti alábbi tervezői jogosultsággal: az M2 c)

pontjában meghatározottak esetében VZ - vagy azzal egyenértékű -jogosultsággal. 
13) Amennyiben a szakemberek az ajánlatok benyújtásakor még nem rendelkeznek névjegyzéki regisztrációval, Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról. Amennyiben a szerződéskötéskor az ajánlatban megnevezett szakember nem rendelkezni felelős
műszaki vezetői illetve tervezői jogosultsággal (kamarai nyilvántartásba vétel), abban az esetben Ajánlatkérő ezt szerződéskötéstől való visszalépésének
minősíti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második helyezettel köti meg a szerződést amennyiben azt az összegezésben megnevezte, ennek

tudomásulvételéről Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell. 
14) Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső mű tekintetében
Kedvezményezett/Megrendelő kizárólagos időbeni, földrajzi korlátozástól mentes felhasználási jogot szerez. Ideértve különösen a mű átdolgozásának,
átalakításának, többszörözésének jogát is. (felhasználási jog). Az egyösszegű ajánlati ár meghatározásánál a felhasználási jog ellenértékét figyelembe kell
venni.
15) Ajánlatkérő a projekt megvalósítása érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek projektirodát kell működtetnie (a műszaki-átadás átvételi eljárás

befejezéséig fenn kell tartani), ennek érdekében rendelkeznie kell, ( közös ajánlattétel esetén együttesen) az ajánlatkérő székhelye szerinti megye közigazgatási



területén legalább 30 négyzetméter nagyságú irodahelyiséggel (lehet több irodából álló is, de egy ingatlanon belül), ahol legalább 6 fő elhelyezése megoldott. A
nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell legalább egy 8 fős tárgyalóhelyiséget is, az irodával egy ingatlanon belül. Az irodának vezetékes telefon, telefax és e-
mail eléréssel rendelkeznie kell.
16) Támogatás felhasználása: Az ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (3) bekezdése alapján felhívja az

ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (4)
bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a támogatási ráta
utólagos felülvizsgálatának eredménytelenségét a 40. (4) bekezdésében rögzített oknak tekinti. 
17) Ajánlatkérő a Projekt megvalósítására jelen Szerződéseken felül az alábbi szállítási, megbízási, valamint vállalkozói szerződéseket köti: 
-Mérnök 

-Projektmenedzsment 
-Tájékoztatás és nyilvánosság (PR)
-Közbeszerzési tanácsadó
18) Az ajánlatnak – a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint – tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

19) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
20) Ajánlatkérő a Kbt. 63. § szerint megvizsgálja az ajánlatokat, és szükség esetén biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezései alapján.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása – tekintettel arra, hogy annak az ajánlattételi határidő lejártakor az
előírtak szerint rendelkezésre kell állnia – nem lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható utólag az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti, előírt
tartalmú bankgarancia nyilatkozat, illetőleg az eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó

kötelezvény, továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható az előírt összeg határidőre megtörtént jóváírása/befizetése, de pótolható az erre
vonatkozó dokumentum benyújtása. Az eredeti, előírt tartalmú bankgarancia nyilatkozat az eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nem minősül igazolásnak, ezen dokumentumok az ajánlati biztosíték megtestesítői. A Kbt. 67. § (5)
bekezdésére tekintettel, amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben sem, ha ezzel a gazdasági szereplővel kapcsolatban újabb hiánypótlásra lenne szükség.

21) A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az Ajánlatkérő által – az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban –
megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerint értékelésre
kerülnek. 
22) Amennyiben Ajánlatkérő számítási hibát észlel, a Kbt. 68. § szerint elvégzi a javítást, és erről a tényről az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül,
írásban, haladéktalanul tájékoztatja.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint indoklást köteles írásban kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel

aránytalanul alacsony árat tartalmaz.
24) Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kivételek figyelembe vételével.
25) Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti az ajánlatot, amennyiben a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennáll.
26) Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt

vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
27) Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, amennyiben a Kbt. 76. § (1) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennáll.
28) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Kbt. 65. § (2) bekezdése előírásai alapján indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját
megelőzően felkérje az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására.
29) A Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint Ajánlatkérő Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, és minden Ajánlattevő részére egyidejűleg telefaxon

vagy elektronikus úton a Kbt. 77. § (2) bekezdés alapján megküldi.
30) Amennyiben Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint megküldött, az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megnevezi a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet, úgy a nyertes visszalépése esetén ezen Ajánlattevővel köthet szerződést a Kbt. 124. § (4) bekezdése
alapján. A nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti Ajánlatkérő azt, ha a szerződés megkötése a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból hiúsul
meg.

31) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (6) bekezdés rendelkezése alapján az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követően köt
szerződést, kivéve a Kbt. 124. § (8) bekezdés a) pontja szerinti esetben. 
32) A pénzügyi alkalmasság igazolása körében Ajánlattevőnek, igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve adott esetben alkalmasság igazolására igénybe
vett szervezetnek a cégkivonatban feltüntetett, és a cégkivonatban fel nem tüntetett valamennyi számlájára vonatkozóan csatolnia kell a számlavezetői
nyilatkozatot(okat) eredetiben vagy másolatban. A számlavezetői nyilatkozattal(okkal) kapcsolatban az Ajánlattevőnek és alvállalkozójának, illetve az

alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számlákon
és az ajánlatban megjelölt egyéb, számlavezetők által igazolt számlákon kívül más számlát nem vezet. Adott esetben az adott pénzforgalmi intézmény és
számlaszám adatainak megadásával arról is nyilatkoznia kell, hogy a cégkivonatban feltüntetett számlája megszűnt. 
33) A komplett műszaki dokumentációban szereplő konkrét típusokra történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. Az ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell megfelelően igazolnia az ajánlatban (a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(5) bekezdésének megfelelően).

34) Ajánlattevőnek, igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve adott esetben alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetnek nyilatkoznia kell az
ajánlatban arról, hogy a Vállalkozói kivitelezők nyilvántartásában szerepelnek és meg kell adniuk a nyilvántartási számukat. 
35) Ajánlattevőnek tájékozódniuk kell arról, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során hatályos kötelezettségeket. 
36) A Kbt. 126. § (3) és (4) bekezdése szerinti biztosítékoknak az Ajánlatkérő által előírt határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az

ajánlatban nyilatkoznia kell. 
37) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli.
38) A Kbt.125.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati árnak tartalmaznia kell tartalékkeretet a dokumentációban részletezettek szerint.
39) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a rekultiváció kivitelezése során őshonos növényfajok telepítése kötelező, mely növényfajokat az
ajánlatban meg kell határozni.
40) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a járulékos környezetszennyezés minimalizálását vállalnia kell.

41) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez vízi létesítmények építésére is kiterjedő ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel kellesz rendelkeznie.
A tanúsítvány másolatát a szerződéskötéskor kell Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani.



42) A nyertes ajánlattevőnek a szomszédos Natura 2000 terület védelméről, sértetlenségéről gondoskodni kell, melyet a következő helyrajzi számú
munkaterületek érintenek: 078, 090, 093, 091/3 Hrsz. 
43) Az eljárás és megvalósítás során a közreműködőknek előtérbe kell helyezni az elektronikus kommunikációt.

44) A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a vízjáráshoz kell igazítania, az áradásos időszakok elkerülésével. 
45) A kiviteli tervet a kivitelezés megkezdése a FETIKÖVIZIG-hez be kell jelenteni.
46) A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósítás során a fenntarthatósági terv elkészítése is. 
47) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez az alábbi biztosításokkal kellesz rendelkeznie:
- Tervezői felelősségbiztosítás amelynek készkifizetési limitje káronként legalább 10 M Ft.

- Kivitelezői felelősségbiztosítás, melynek készpénzfizetési limitje káronként eléri a 450.000.000,- forintot.
48) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amennyiben az abban foglalt feltételek
fennállnak.
49) A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.
50) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra 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 Ajánlattevő saját

központi bankja által 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, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell
alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az üzleti év
utolsó napján érvényes árfolyam.
51) A felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó Korm.

rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

 
 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/12/23 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  A KÖVETKEZŐ  CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ  BE

Hivatalos név:
NYIRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.

Postai cím:
Hunyadi u. 78/a.

Város/Község 
Nyíregyháza

Postai irányítószám:
4400

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Béres Csaba ügyvezető

Telefon:
+36 42433722

E-mail:
nyirber@gmail.com

Fax:
+36 42433719

Internetcím (URL): www.nyirber.hu

 
 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ  ÉS A KIEGÉSZÍTŐ  IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
NYIRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.

Postai cím:
Hunyadi u. 78/a.

Város/Község 

Nyíregyháza

Postai irányítószám:

4400

Ország:

HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Béres Csaba ügyvezető

Telefon:
+36 42433722

E-mail:

nyirber@gmail.com

Fax:

+36 42433719

Internetcím (URL): www.nyirber.hu

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
NYIRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.



Postai cím:
Hunyadi u. 78/a.

Város/Község 

Nyíregyháza

Postai irányítószám:

4400

Ország:

HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Béres Csaba ügyvezető

Telefon:
+36 42433722

E-mail:

nyirber@gmail.com

Fax:

+36 42433719

Internetcím (URL): www.nyirber.hu

 
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ  CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ  A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ---------------

B. MELLÉKLET

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

3) MENNYISÉG

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ  KÜLÖNBÖZŐ  IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

 


