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Felhívás

Internetcím(ek)

+36 17978719Fax:+36 17807811Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72517200Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú 
projekt keretében „Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak 
rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, 
cserjeirtással”

Közbeszerzés 
tárgya:

Duna-Dráva Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000831462018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
35438540

Pécs HU231 7625

Tettye Tér 9.

Gerendás Róbert

gerendas.robert@gmail.com +36 72517229

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Budapest 1054

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Kiss Balázs

kozbeszerzes@meditkonzult.hu
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

NUTS-kód: HU331 I. rész: Dávod 0271 a; 0363 c,h; 1674; 0256; 0365 HRSZ II. rész: Hercegszántó 0447; 
0445; 0444; 0446 a; 0440/1 a,b; 0449; 0455/2; 0455/3 a; 0427; 0483/1; 0456 HRSZ

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:365vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Környezetvédelem

Építési beruházás

Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú projekt keretében „Dávodi 
Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy 
építéssel, cserjeirtással”

Dekasa csatorna és a Földvári tavak kotrása: - csatorna kotrása: 3275 m3 , depóniarendezés, - a Földvári tavak kotrása: 7982 m3 , 
depóniarendezés, - növényzet eltávolítása, Földvári-tavak műtárgyai: - 6 db műtárgy felújítása, - 1 db műtárgy cseréje, - 2 db közúti 
áteresz tisztítása, iszaptalanítása Karapancsai erdei tavaknál: - kotrási munkálatok (tavak és csatornák): 7114 m3, depóniarendezés - 6
db műtárgy felújítása, - 1 db műtárgy cseréje, - növényzet eltávolítása. Továbbiak az adott ajánlati részeknél. Megkötésre kerülő 
szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül. AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan 
költségvetést biztosít AT-nek, ATnek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.AT ajánlatában megajánlott 
egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben 
nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt,sem ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt 
semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46.§(3) 
bek.alapján, ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, 
eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. 
Egyenértékű dolog megajánlása esetén: AT-nek az ajánlatában igazolnia kell. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a KD-ben.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Dekasa csatorna és a Földvári tavak kotrása: - csatorna kotrása: 3275 m3 , depóniarendezés, - a Földvári tavak kotrása: 7982 m3 , 
depóniarendezés, - növényzet eltávolítása, Földvári-tavak műtárgyai: - 6 db műtárgy felújítása, - 1 db műtárgy cseréje, - 2 db közúti 
áteresz tisztítása, iszaptalanítása Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása nélkül. AK 
a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek, ATnek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan 
költségvetés kitöltésével.AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a 
beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt,
sem ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos 
félreértésre vagy tévedésre.321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46.§(3) bek.alapján, ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén: AT-nek az ajánlatában igazolnia 
kell. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a KD-ben.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45252124-3

45248100-8

45247230-1

45247210-5

45247200-2

45247110-4

45111220-6

45100000-8

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Dávodi Földvári-tóII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Település HRSZ Dávod 0271 a Dávod 0363 c,h Dávod 1674 Dávod 0256 Dávod 0365

Igen

Igen

2. Jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 36 
hónap, max. 60 hónap) (Hónap)

10



EKR000831462018

45247200-2

45247110-4

45111220-6

45100000-8

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Karapancsai erdei tavakII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Jelen eljárás Kbt.53.§(5)-(6)bek.alapján kerül megindításra(feltételes közbeszerzési eljárás). Kbt.75.§(2)bek.a)pontja alapján AK 
fenntartja a jogot arra,hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ha a közbeszerzési eljárásban az AK által meghozandó 
döntéshozatal napjáig a kapcsolódó műszaki tartalom miatt módosított Támogatási Szerződés-közbeszerzés tárgya tekintetében nem 
lép hatályba.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

3. A felhívás III.1.3.) pont M/1. alkalmassági követelménynek megfelelő 
szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (hónap)

20

Nem

Igen

365

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00075
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-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Karapancsai erdei tavaknál: - kotrási munkálatok (tavak és csatornák): 7114 m3, depóniarendezés - 6 db műtárgy felújítása, - 1 db 
műtárgy cseréje, - növényzet eltávolítása. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazása 
nélkül. AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek, ATnek részletes ajánlatot kell tenniük az 
árazatlan költségvetés kitöltésével.AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik 
a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat 
igényt,sem ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos
félreértésre vagy tévedésre.321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46.§(3) bek.alapján, ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén:AT-nek az ajánlatában igazolnia 
kell. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a KD-ben.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45252124-3

45248100-8

45247230-1

45247210-5

Település HRSZ Hercegszántó 0447; 0445; 0444; 0446 a; 0440/1 a, b; 0449; 0455/2; 0455/3 a; 0427; 
0483/1; 0456.

Igen

Igen

2. Jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 36 
hónap, max. 60 hónap) (Hónap)

10

3. A felhívás III.1.3.) pont M/1. alkalmassági követelménynek megfelelő 
szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (hónap)

20

Nem

Igen

365
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Mindkét ajánlati részre: Ajánlattevő (AT) a -Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKR rendszerben 
erre szolgáló űrlap segítésével nyújtja be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bek. alapján az ATnek ajánlatában nyilatkozatot 
kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint AT köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a 2017. évi
LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 
Kbt. 67.§ (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bek. alapján AT az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X.30
.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező 
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az AK a Kbt. 74.§ (1) bek. alapján 
kizárja az eljárásból azt az AT-t, vagy alvállalkozót, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az
eljárás során következett. A Kbt. 64.§ (1) bek. értelmében - a Kbt. 62.§ (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével 
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - az AT, vagy az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság a Kbt. 188.§ (5) bek. szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188.§ (5) bek. szerinti – jogerős 
határozata kimondta, hogy az érintett GSZ az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok 
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64.§ (2) bek. alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ 
(4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188.§ (5) 
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló GSZ megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül 
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a GSZ az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD)egyidejűleg köteles 
benyújtani. Az EEKD nem alkalmazandó, azonban az AK elfogadja, ha az AT a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 7.§ szerinti - korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt 
információk valóságtartalmáért az AT felel. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bek. 
alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK 
részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik 
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, 
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára 
állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindkét ajánlati részre: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E 
tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62 § (1) q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. Továbbá a Kbt. 74. § (1) 
bek. alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) vagy q) pontjában foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Jelen eljárás Kbt.53.§(5)-(6)bek.alapján kerül megindításra(feltételes közbeszerzési eljárás). Kbt.75.§(2)bek.a)pontja alapján AK 
fenntartja a jogot arra,hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ha a közbeszerzési eljárásban az AK által meghozandó 
döntéshozatal napjáig a kapcsolódó műszaki tartalom miatt módosított Támogatási Szerződés-közbeszerzés tárgya tekintetében-nem 
lép hatályba.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00075
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Mindkét ajánlati rész esetén: M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki 
vízgazdálkodási építmények szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-VZ szakirányú , vagy azzal 
egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal 
egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (max. 4000 karakter) Mindkét ajánlati rész esetén: M/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a
Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján cégszerűen aláírt
nyilatkozatát, amelyben ismerteti a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek ( szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek - a megnevezését, végzettségüket vagy képzettségüket illetve szakmai tapasztalatukat. A végzettség a diploma/iskolai 
oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával 
igazolandó. A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának 
egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni.) Amennyiben a bemutatott szakember 
szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a névjegyzéki/
kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni. A jogosultság megszerzése időpontjának feltüntetését Ajánlatkérő automatikusan úgy 
tekinti, hogy a szakember az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségekkel és szakmai gyakorlati időkkel rendelkezik. 
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a 3. 
értékelési szempont keretében tett többlettapasztalat időtartam megajánlások megfelelő kiszámítása és ellenőrzése miatt a szakmai 
önéletrajzban a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időtartamok bemutatása is szükséges. Amennyiben a 
szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem 
adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több 
projekten is dolgozott. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a 
minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja az ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdéseire: A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1. pontokban meghatározott 
követelmények tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Az előírt
alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,
hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának 
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő 
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül 
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó 
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás 
céljára állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Mindkét ajánlati részre: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Mindkét ajánlati részre: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Mindkét ajánlati részre: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot. 
Karakterkorlátozás miatt a „ III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre” folytatása itt: Tartalékkeret nincsen. A kifizetés 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (a 2014-2020 programozási 
időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló), 272/
2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről)történik Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó 
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben (de legfeljebb hetvenötmillió forint) biztosítja az előleg
igénybe vételét. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésre tekintettel kerül kifizetésre. Ajánlatkérő 1 (egy) db 
előlegszámla, valamint 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget. Részszámlák kiállítására 25%, 
50%-ot elérő, illetve legkésőbb 75%-os készültségi fok esetén jogosult, az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt 
teljesítésekkel összhangban. Végszámla összege a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás minimum 25%-a, amely 
az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi 
szintjének elérésekor, benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek 
történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik. 
Továbbiak a KD-ben. Az V.2. pont folytatása itt: 18. A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) 
bekezdése alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési 
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az AK megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot.Az 1. értékelési
részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a 
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) 
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. Karakterkorlátozás miatt a KD-ben a továbbiak.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mindkét ajánlati részre: AK pénzügyi fedezete a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számon, nyertes projekt keretében 
rendelkezésre áll.Kifizetés 272/2014.(XI.5.) Kormány.r.alapján. Finanszírozás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból történik.Támogatás intenzitása: 100 %.Finanszírozás formája:utófinanszírozás. Szerződés 
egyösszegű (átalányáras) típusú. Ajánlattétel,szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint. Vállalkozói díj kifizetésére AK által 
teljesítési igazolással elismerten,hiba,hiánymentes,szerződésszerű teljesítés után,Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., és Kbt.135.§(1)–(3) és (5)-(6) 
bek.alapján átutalással. Karakterkorlátozás miatt továbbiak a „III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság” „Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása” részben és a KD-ben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Mindkét ajánlati részre: Késedelmi kötbér. Meghiúsulási kötbér. Jótállás (értékelési részszempont). Teljesítési biztosíték. Jótállási 
biztosíték. Karakterkorlátozás miatt továbbiak KD-ben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Az adott ajánlati részek 
esetén a szakemberek között átfedés megengedett.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.01.14 09:30
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Ajánlattételre meghívás

Szervezet neve Szervezet székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

HYDROCOMP Mélyépítő 
Kft.

Magyarország, 8900 
Zalaegerszeg Köztársaság

Útja 1/a

Tel.: +36 92550680
Email: hydrocomp@

hydrocomp.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

AQUA-GENERAL 
Szennyvíztechnológia-építő

, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 4200 
Hajdúszoboszló Keleti 

Utca 34

Tel.: +36 52272765
Email: info@aquageneral.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Szabadics Közmű és 
Mélyépítő Zrt.

Magyarország, 8749 
Zalakaros Jegenye Sor 3.

Tel.: +36 303399819
Email: szalaibb@szabadics.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza 
Vidéki Vízépítő és 

Telekommunikációs Kft.

Magyarország, 5000 
Szolnok Gáz Utca 1

Tel.: +36 302998235
Email: vallalkozas@

kotiviepb.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

2018.12.21

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Mindkét ajánlati részre: 1.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (lajstromszám: 00229) 2.KD 
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye: AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§(1) bek.alapján a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.Kbt.39.§(1) 
bek.ben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57.§(1)bek.ben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, 
korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. Rendelkezésre bocsátás módja: AK a KD-ot az 
EKR-ben az ajánlattételi felhívással egyidejűleg elérhetővé teszi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek. KD másra 
nem ruházhatók. 3.AK az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.r.valamint az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015.(X.30.)Korm.r., továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm.r. 
előírásait figyelembe véve fog eljárni. 4.AT nem tehet többváltozatú ajánlatot. 5.Hiánypótlás lehetősége:Kbt.71.§ szt. 6.
Ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424
/2017(XII.19.)Korm.r.15.§(2) bekezdése alapján. Bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.)Korm.r.15. § (3)-(5) bekezdései az 
irányadók. 7.AK nem alkalmazza a Kbt.114.§(11) bek.t. 8.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját. 9.AK a szerződés teljesítése 
érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági 
társaság, ill.jogi személy(projekttársaság) létrehozását. 10.Ajánlatok összeállításával, benyújtásával kapcs. összes költség AT-őt 
terheli. 11. AT nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdését. 12. AT köteles csatolni felolvasólapot, köteles Kbt. 66. § (2) bek.re, a 2017
. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)-re nyilatkozni. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes terjedelmében 
írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást, valamint mindezt Microsoft Excel 
formátumban (.xls) is csatolnia szükséges. 13. AT köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a KD-ben foglaltak alapján, és erről nyilatkozni. 14. Kiegészítő tájékoztatás: kizárólag írásban 
az EKR rendszerben kell rögzíteniük. 15.Eljárást megindító felhívásban,KD.ban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi 
CXLIII.tv.(azaz a Kbt.) irányadó. 16.Rövidítések:AT=Ajánlattevő,AK=Ajánlatkérő,KD=Közbeszerzési Dokumentumok. 17. 
Továbbiak a III.1.1. pontban (Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása).

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

2019.01.14 11:30
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Szervezet neve Szervezet székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

BÉKÉS DRÉN 
Környezetvédelmi, Víz- és

Mélyépítési Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5630 
Békés Petőfi Utca 20.

Tel.: +36 66510610
Email: info@dren.hu

Meghívott gazdasági
szereplő
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