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Ajánlattételi felhívás

www.ddnp.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

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)

www.ddnp.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72/517-229Fax: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 vízvisszatartó műtárgy és halátjáró létesítésére a 
barcsi Ó-Dráva holtágon a LIFE13 NAT/HU/000388 azonosító számú 
projekt keretében.

Közbeszerzés 
tárgya:

Duna-Dráva Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000571432018

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 72517200

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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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Teljesítés során felmerülő egyes építési beruházások olyan gazdasági és műszaki egységet alkotnak, amely nem teszi lehetővé az 
egyedi megrendelésekben szereplő munkák teljesítésének részekre történő megbontását.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Horvátország - Pitomaca II. önkormányzat kataszteri rendszerében 7844/20. helyrajzi számú ingatlan 
valamint Barcs 0626 NUTS kód: HR048 és HU232

II.1.6) A teljesítés helye:

2018.12.15vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 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)

Regionális/helyi szintű

Környezetvédelem

Építési beruházás

Vállalkozási szerződés vízvisszatartó műtárgy és halátjáró létesítésére a barcsi Ó-Dráva holtágon a 
LIFE13 NAT/HU/000388 azonosító számú projekt keretében.

A tervezett műszaki létesítmény egy duzzasztóműből és egy halátjáróból áll. A műtárgy része egy utófenék, amely megakadályozza az 
alvízi mederfenék erózióját. A halátjáró egy elkülönített, új nyomvonalon létesített csatorna. A duzzasztómű az adott keresztszelvényt 
teljes hosszában elzárja. A műtárgy 12 m szélességben tudja biztosítani a víz átbukását. A folyásirányt tekintve a műtárgy bal oldalán 
egy 4, jobb oldalán egy 5 m szélességű oldalsó szárnyfalakba kapcsolódik a bukóél. A műtárgy magját acél szádfal alkotja, amely 
gondoskodik a felépítmény teljes vízzáróságáról, valamint a műtárgy alatti szivárgási hosszt megnövelve biztosítja a műtárgy 
állékonyságát is. A szádfal lemezei szabványos, S240 minőségű acél anyagból készülnek, szerkezeti vastagsága 21 cm, teljes 
magassága 7,5 m. A műtárgy alvízi oldalán gabion elemek kerülnek elhelyezésre, melyek keresztmetszeti területe 1x1 méter, hosszuk 
1,0, 1,5 és 2,0 méter. Továbbiak a II.2.4) pontban

Ó-Dráva holtágon aLIFE13NAT/HU/000388 a.sz.projekt
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Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az elemek a 30 cm vastagságú alvízi mederburkolatra, úgynevezett „gabion matracra“ kerülnek elhelyezésre. A mederstabilizáló 
gabion réteg alá geotextília borítás kerül. A 2 m széles töltéskorona, a felvízi 1:2 lejtésű rézsű, valamint a töltéskorona éle és az 
áteresz csőfeje felett lévő megtámasztó fog között húzódó rézsű gabionréteg borítást kap. A gabionréteg alatt geotextília fedés 
alkalmazandó. Ez alatt található a töltéstestet alkotó jól osztályozott, 0,4-0,63 mm közötti szemcseátmérőjű feltöltés. A töltéstestet 
alkotó kavicsréteg felső szintje megegyezik a szádfal felső élének magasságával. Közvetlenül az áteresz felvízi csőfeje előtt a felvízi 
meder 0,5x0,5 méter gabion réteggel van borítva. A duzzasztómű teljes szerkezeti magassága 2,3 méter. Az áteresz öntöttvasból 
készült karimás kialakítású cső, aminek a külső átmérője 600 mm (DN600). Az áteresz hossza 6,05 m, amiből a cső 5,41 m . A műtárgy 
felett egy fából készült üzemi híd helyezkedik el a jobb parttól egészen az áteresz csőfejig annak érdekében, hogy megközelíthető 
legyen az áteresz elzárószerkezetének irányítóegysége. Az irányítóegység 20 cm-rel mélyebben helyezkedik el, mint a fölötte áthaladó 
híd pályaszintje. A hídon egy nyílás helyezkedik el, amin keresztül elérhető az irányítóegység. A híd végét fa oszlopok támasztják meg, 
melyek acél hornyokkal csatlakoznak a csőfejnél lévő vasbeton elembe. A szárnyfalak a bukóél és a töltések között húzódnak, 103.60 
mB.f. szinten vannak. A szárnyfalakat követő töltések földanyagból készültek, amire geotextíliát és 30 cm vastag gabionréteget 
helyeztek el. A töltések koronaszélessége 6 m, a rézsűk lejtése 1:1 arányú. A bal töltés hosszirányú vonalvezetését megszakítja a 
halátjáró, viszont a csatorna másik partján a töltés tovább folytatódik 104.10 mB.f. koronaszinttel. A töltés dél felé nyúlik, egészen a 
partig. A töltés koronaszélessége 6 m, a rézsűk hajlása 1:2 arányú. Az elterelő csatorna egy ideiglenes műtárgy a víz elterelésére 
annak érdekében, hogy az építkezést szárazon lehessen elvégezni, hossza 147,00 m. A csatorna építésekor a kitermelt talaj egy részét 
a csatorna jobb partján deponálják, ezzel is védművet kialakítva. A megmaradó talajmennyiséget ideiglenesen az acél szádfal 
megtámasztására és a víz távoltartására használják fel. A halátjáró készítésénél a kitermelt talaj egy részét visszaépítik a csatornába, 
hogy kialakításra kerüljön az oda tervezett rézsűhajlás mértéke. Az építési terület vízzel szembeni védelmének érdekében a felvízen és 
az alvízen is ideiglenes gátakat kell létesíteni. A halátjáró az elterelő csatorna tengelyében helyezkedik el, trapéz keresztszelvényű, 
fenékszélessége 1,5 m, rézsűhajlása 1:1,5. A csatorna 0+000,00 m és 0+075,49 m közötti szakasza mentén 4 fenéklépcső lett 
kialakítva terméskőből. A fenéklépcső vastagsága 5 cm, szélessége 90 cm és magassága 35 cm. A halátjáró teljes hosszában a 
keresztszelvények mentén 12 cm vastag zúzottkőréteggel kell borítani. A zúzottkőréteg alá geotextília kerül. Ajánlatkérő 
nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kivitelezési munkák jelentős része Horvátország területén történik, az 
ott kiadott engedély, valamint a Horvátországban hatályos jogszabályok alapján. A munkavégzéshez a magyar-horvát határ átlépésé 
szükséges. Az átlépés bejelentése a Somogy megyei Rendőrfőkapitányságnál szükséges. A bejelentés a nyertes kivitelező feladata, a 
határátlépés ügyintézése kapcsán felmerülő költségeket az Ajánlatkérő biztosítja. "II.1.3) A közbeszerzés mennyisége folytatása": Az 
építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki 
dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg. A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú , 
tartalékkeret alkalmazása nélkül.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenértékű terméket 
elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HR048 Virovitičko-podravska županija

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45248100-8

45247230-1

45247220-8

45246200-5

45233160-8

45100000-8

45000000-7

NUTS-kód: HR048 és HU232 Horvátország - Pitomaca II. önkormányzat kataszteri rendszerében 7844/20
. helyrajzi számú ingatlan valamint Barcs 0626

Igen

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

Irányadó: A szerződés teljesítésének határideje - amely a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a tervezett időpontja is – a 
munkaterület átadását követő legfeljebb 105 nap, de legkésőbb 2018. december 15.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

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. Nettó ajánlati ár (euro)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

2. 1. Környezetvédelmi vállalások a kivitelezések vonatkozásában. Az esetlegesen 
keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen 
tartása (igen/nem)

10

2. 2. Környezetvédelmi vállalások a kivitelezések vonatkozásában. Az építés 
közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (
igen/nem).

10

3. Jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 12 
hónap, max. 60 hónap) (Hónap)

10

Nem

Igen

105

Nem

Nem

Nem

Igen

LIFE13 NAT/HU000388
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Ajánlattevő és – amennyiben Ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy 
kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni. Ajánlattevő és – 
amennyiben Ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván 
támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt 
dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 
felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. P/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § 
(1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 
megküldésének napját megelőző egy mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építési beruházásból) származó – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1. pontban meghatározott iratokkal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló. illetve az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. 
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevő a - Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKR rendszerben erre szolgáló űrlap 
segítésével nyújtja be. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) 
bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az 
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani
a kizáró okok hiányáról. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása 
ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható 
ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az 
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti 
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti 
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg 
köteles benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az 
ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása 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:

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
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M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: M/1.1. az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától 
visszafelé számított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben sikeres műszaki 
átadás-átvétellel lezárt olyan építési beruházási munkára vonatkozó referenciával, amely legalább egy duzzasztómű építését 
tartalmazza, ahol a fenékküszöb szélessége legalább 8 m széles volt. M/1.2. az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától 
visszafelé számított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben sikeres műszaki 
átadás-átvétellel lezárt olyan építési beruházási munkára vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább egy darab 90 méter 
földút kialakítására vonatkozó munkát. M/1.3. az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított - a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan 
építési beruházási munkára vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább egy darab legalább 105 méter elterelő csatorna 
ideiglenes műtárgy építésére vonatkozó munkát. M/1.4. az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 
- 5 évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, olyan vízépítési beruházási munkára vonatkozó referenciával, amely NATURA 2000 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevő és – amennyiben Ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy 
kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni. Ajánlattevő és – 
amennyiben Ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván 
támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt 
dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 
felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) 
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia az eljárást megindító 
felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának 
esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásban meg kell adni legalább: - a szerződést 
kötő másik fél megnevezését, - az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját 
év/hónap/nap pontossággal) - teljesítés helyét, - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontja alapján eljárást megindító 
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési 
beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a 
minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321
/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére, valamint a 28. § (1) bekezdésére. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § 
alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.Korm.rendelet 22.§ (5) 
bekezdésére valamint a s Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük, emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló 
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra,
hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlattevő az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző egy mérlegfordulónappal lezárt 
üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 38.000.000 Ft-ot, 
illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építési beruházásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele összesen nem éri el a nettó 35.000.000,- Ft összeget. Az ajánlatkérő az általa vizsgált mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 
darabszámát az eljárást megindító felhívás megküldésének napját KÖZVETLENÜL megelőző egy lezárt évben határozza meg. Azaz, 
amennyiben az adott ajánlattevőnek a mérlegfordulónapja 2017. december 31-ére esik, úgy esetében az eljárást megindító felhívás 
megküldésének napját KÖZVETLENÜL megelőző egy lezárt év a 2017. év lesz, melyről nyilatkoznia szükséges. Karakterkorlátozás 
miatt a” III.1.2. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:” folytatása itt: A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1. 
pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül 
egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat 
összeállítása során figyelemmel kell lenniük a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr.) 10. §-ának (1)-(3) 
bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) 
bekezdése alapján is történhet.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja 
a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak 
a” III.1.2. Az alkalmassági minimum követelmények” címszó alatt.
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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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Pénzügyi fedezet: részben önerőből, részben a LIFE13 NAT/HU000388 Transboundary cooperation for revitalization of riverine habitat
complex in Drava Region within Natura 2000 sites forrásból történik.Támogatás intenzitása:74,78 %, formája:utófinanszírozás. 
Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 1(egy) db előlegszámla, 2(kettő) db részszámla és 1(egy) db végszámla benyújtása. 
Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás árazott költségvetés szerint megvalósult, igazolt 
teljesítésekkel összhangban kerülhet sor az alábbiak szerint. Vállalkozó az első részszámla kibocsátására 35 %-ot elérő, megvalósult 
teljesítés esetén jogosult. Vállalkozó a második részszámla kibocsátására legkésőbb a 70%-os készültségi fok elérése esetében jogosult
. III.1.4) pontban a továbbiak.

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

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, 
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér. Meghiúsulási kötbér. Jótállás. Teljesítési biztosíték. Jótállási
biztosíték. A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok és a részét képező 
szerződés tervezet tartalmazza. III.1.5. pont folytatása. A végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – 
ellenszolgáltatás 30%-ánál, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a 
kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérésekor. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a 
munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítési igazolásban való elismerése. 
Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a KD-ben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

területen valósult meg. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az 
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelménynek 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 ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az M/1.1., M/1.2
., M/1.2., M/1.4. pontokban előírt referenciák igazolhatók több különböző szerződés teljesítéséből is.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi 
lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi 
személy (projekttársaság) létrehozását. 2. Hiánypótlás: Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek.nek 
megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3. 
Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap A benyújtás módja: elektronikus úton, az EKR rendszerben. 4. 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.t. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek.ben 
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az 
arra vonatkozó űrlap kitöltésével nyújtja be. 6. A gazdasági szereplő az EKR-ben a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 7. 
Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges 
tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges. 8. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt
. 81. § (4) bek.ben foglaltak szerint jár el. 9. A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. tv., 424/2017. (XII. 19.) Korm. r.t az irányadó. 10. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra 
biztosít lehetőséget. Helyszíni bejárás időpontja: 2018.09.06. 9:00 óra. Találkozás helyszíne: Barcs-Drávaszentes Fő u. 1. 
Drávakapu. Itt az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő 
tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírtak Bejáráson jelen lévő 
műszaki kapcsolattartó nem minősül ajánlatkérő hivatalos képviselőjének, ajánlatkérő képviseletében nyilatkozatot nem jogosult 
tenni,az elhangzott esetleges szóbeli tájékoztatások nem minősülnek kiegészítő tájékoztatásnak, ajánlatkérői nyilatkozatnak, 
azok az eljárásnak nem részei. 11. A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 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. értékelési részszempont esetében a 
pontszámok kiszámítása a közvetlen pontkiosztás módszerével történik. A 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. 12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina 
00229 13. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

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

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

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

2018.09.17 12:00
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Nem
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