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Ajánlattételi felhívás

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 12001168Fax:Telefon:E-mail:

igazgatóKapcsolattartó személy:

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

Duna-Ipoly Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Vizes élőhely rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkonKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001598502019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
90954612

Strázsa hegy

Esztergom HU110 2509

Füri András

dinpi@dinpi.hu +36 13914610

Regionális/helyi szintű
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II.1.7) Részekre bontás

1-4. helyszínek: Magyarország, Tápióság 053/1, 042, 081, 082/37, 042, 043, 080/2, 097, 096/6, 097, 096/
4, Gomba 0133, 132, Tápióbicske 0152 5-10. helyszínek: Magyarország, Kocsér 0111, 099, Jászkarajenő 
0265, 0102, Törtel 0179, Abony 0129 11. helyszín: Magyarország, Galgahévíz 02, 08/25, 09, 011/4

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy 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:

Vizes élőhely rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkonII.1.3) A szerződés tárgya:

45252124-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Környezetvédelem

Építési beruházás

A kivitelezés a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 kódszámú „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek 
rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című pályázatból valósul meg. A projekt keretében összesen 11 helyszínen történik beavatkozás. 
A tervezett tevékenység legfőbb célja a vízvisszatartás, vízpótlás. A különböző intenzitású csapadékok aránylag nagy sebességgel 
eltűnnek a területről. Célunk a vizeknek a területen tartása, oly módon, hogy minimális beavatkozással a maximális teljesítményt érjük
el. 1A. Helyszín: Vízvisszatartás eséscsökkentő műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. 1B. Helyszín: Vízpótlás 
tervezése kieresztő műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. A területen elhelyezett eséscsökkentő műtárgy illetve a 
kieresztő – tiltós csőáteresz – műtárgy célja, hogy a Gombai-patak Hosszú réti területén a vízpótlást lehetővé tegye. Mindkét műtárgy a
vízfolyás medrében került elhelyezésre. Az eséscsökkentő műtárgyat a Gombai-patak – Úri-patak torkolattól felvíz irányába mintegy 3 
km-re, míg a kieresztő műtárgyat a torkolattól felvíz irányába mintegy 3,5 km-re terveztük annak érdekében, hogy a Hosszú rét 
vízpótlása a lehető legjobb legyen. 2A. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Úri-patak 
Bölömbikás területen. 2B. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Gombai-patak Kisgólyás 
területen. A 2. helyszínen elhelyezett műtárgyak feladata többcélú, és több területen kell a vízpótlást megvalósítani, így két részre 
bontottuk. 2A. helyszínnek tekintettük az Úri-patakon elhelyezett műtárgy együttest (eséscsökkentő, kieresztő), 2B. helyszínnek vettük
a Gombai-patakon elhelyezett műtárgy együttest (eséscsökkentő, kieresztő). 3. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és 
kieresztő műtárgyak beépítésével a Gombai-patak Alsó-Tápió közötti területek vízpótlására. A 3. helyszínen telepítendő létesítmény 
kettősnek (eséscsökkentő műtárgy, kieresztő műtárgy) a feladata a Gombai-patak – Alsó-Tápió közötti területek vízpótlása. A 
létesítmények a Gombai-patak medrében, illetve bal partjában kerülnek elhelyezésre. Tekintettel, hogy a két műtárgy közel van 
egymáshoz, így nem bontottuk két részre a helyszínt. 4A. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített eséscsökkentő és 
kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió alsó szakaszán. 4B. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített eséscsökkentő
és kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió felső szakaszán. Az utolsó helyszín igen összetett. Két műtárgy csoportra van szükség 
a megfelelő vízpótlásra. 4A. helyszínnek tekintettük az Alsó-Tápió alsó műtárgy csoportját (eséscsökkentő hallépcsővel, kieresztő 
műtárgy), 4B. helyszínnek tekintettük az Alsó-Tápió felső műtárgy csoportját (eséscsökkentő hallépcsővel, kieresztő műtárgy). 5. 
Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, duzzasztás a mederben. A 
megyehatáron lévő 5. helyszínen a legfontosabb kitűzött cél az lenne, hogy a száraz időszakban vissza tudjuk tartani a vizet és ne 
tűnjön el minden csepp víz a területről. 6. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy 
beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezető árokkal a jobb parton. Az északi oldalon lévő szikes tó – aminek már be van füvesedve
a medre – olyan magasságban van, amit egy kis mértékű duzzasztással könnyedén el tudunk érni. A duzzasztás kis geometriai méretű, 
variábilis pallósorral felszerelt mederelzáró-duzzasztó műtárggyal történik. A duzzasztás alapvetően a mederben tartással történne, 
azonban a szikes tó használata nagyobb mozgástérre ad lehetőséget. 7. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Nyilas-összekötő csatornán 
betétpallós elzáró műtárggyal, a duzzasztott mederből vízkivezetés biztosítása a jobb- és bal parton oly módon, hogy jellegéből 
fakadóan hasonló megoldást kapjunk, mint az 5. és 6. helyszíneken. 8. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Turzó-csatornán létesítendő 
betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 9. Helyszín: Vízpótlás tervezése 
a Kőrös-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés csőátereszen keresztül a bal 
parton. Levezető csatorna torkolati zsilip felújítása. 10. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Gereceszéki-mellékcsatornán létesítendő 
betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 11. helyszín: A tervezett 
műtárgy a Sósi-patak jobb partján, a Galgába való betorkollástól ~452 m-re épül (0+452 km szelvény). A műtárgy tengelye merőleges 
a patak irányára. A tervezett kieresztő műtárgy Ø80 cm-es tiltós csőáteresz, mely előregyártott vb. csövekből áll (HÓDCSŐ). A 
csőáteresz felvízi végéhez tiltós előfej, alvízi végéhez rézsűs előfej csatlakozik. A tervezett föld árok a csőáteresz utófenekétől indul és 
vezet a meglévő föld árokhoz, ahol csatlakozik a meglévő árok szelvényéhez. A kotrási munkálatokat és az egyéb munkálatokat a 
vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett időszakban, a vízjogi létesítési engedély érvényességi idején belül lehet elvégezni. 
Amennyiben szükséges, úgy a vízjogi létesítési engedély hosszabbítását az illetékes hatóságnál kérelmezni kell, mely az Ajánlattevő 
feladata. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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A kivitelezés a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 kódszámú „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek 
rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című pályázatból valósul meg. A projekt keretében összesen 11 helyszínen történik beavatkozás. 
A tervezett tevékenység legfőbb célja a vízvisszatartás, vízpótlás. A különböző intenzitású csapadékok aránylag nagy sebességgel 
eltűnnek a területről. Célunk a vizeknek a területen tartása, oly módon, hogy minimális beavatkozással a maximális teljesítményt érjük
el. 1A. Helyszín: Vízvisszatartás eséscsökkentő műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. 1B. Helyszín: Vízpótlás 
tervezése kieresztő műtárgy beépítésével Gombai-patak Hosszú rét területen. A területen elhelyezett eséscsökkentő műtárgy illetve a 
kieresztő – tiltós csőáteresz – műtárgy célja, hogy a Gombai-patak Hosszú réti területén a vízpótlást lehetővé tegye. Mindkét műtárgy a
vízfolyás medrében került elhelyezésre. Az eséscsökkentő műtárgyat a Gombai-patak – Úri-patak torkolattól felvíz irányába mintegy 3 
km-re, míg a kieresztő műtárgyat a torkolattól felvíz irányába mintegy 3,5 km-re terveztük annak érdekében, hogy a Hosszú rét 
vízpótlása a lehető legjobb legyen. 2A. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Úri-patak 
Bölömbikás területen. 2B. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és kieresztő műtárgy beépítésével az Gombai-patak Kisgólyás 
területen. A 2. helyszínen elhelyezett műtárgyak feladata többcélú, és több területen kell a vízpótlást megvalósítani, így két részre 
bontottuk. 2A. helyszínnek tekintettük az Úri-patakon elhelyezett műtárgy együttest (eséscsökkentő, kieresztő), 2B. helyszínnek vettük
a Gombai-patakon elhelyezett műtárgy együttest (eséscsökkentő, kieresztő). 3. Helyszín: Vízpótlás tervezése eséscsökkentő és 
kieresztő műtárgyak beépítésével a Gombai-patak Alsó-Tápió közötti területek vízpótlására. A 3. helyszínen telepítendő létesítmény 
kettősnek (eséscsökkentő műtárgy, kieresztő műtárgy) a feladata a Gombai-patak – Alsó-Tápió közötti területek vízpótlása. A 
létesítmények a Gombai-patak medrében, illetve bal partjában kerülnek elhelyezésre. Tekintettel, hogy a két műtárgy közel van 
egymáshoz, így nem bontottuk két részre a helyszínt. 4A. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített eséscsökkentő és 
kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió alsó szakaszán. 4B. Helyszín: Vízpótlás tervezése hallépcsővel kiegészített eséscsökkentő
és kieresztő műtárgy beépítésével az Alsó-Tápió felső szakaszán. Az utolsó helyszín igen összetett. Két műtárgy csoportra van szükség 
a megfelelő vízpótlásra. 4A. helyszínnek tekintettük az Alsó-Tápió alsó műtárgy csoportját (eséscsökkentő hallépcsővel, kieresztő 
műtárgy), 4B. helyszínnek tekintettük az Alsó-Tápió felső műtárgy csoportját (eséscsökkentő hallépcsővel, kieresztő műtárgy). 5. 
Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, duzzasztás a mederben. A 
megyehatáron lévő 5. helyszínen a legfontosabb kitűzött cél az lenne, hogy a száraz időszakban vissza tudjuk tartani a vizet és ne 
tűnjön el minden csepp víz a területről. 6. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Csukás-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy 
beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezető árokkal a jobb parton. Az északi oldalon lévő szikes tó – aminek már be van füvesedve
a medre – olyan magasságban van, amit egy kis mértékű duzzasztással könnyedén el tudunk érni. A duzzasztás kis geometriai méretű, 
variábilis pallósorral felszerelt mederelzáró-duzzasztó műtárggyal történik. A duzzasztás alapvetően a mederben tartással történne, 
azonban a szikes tó használata nagyobb mozgástérre ad lehetőséget. 7. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Nyilas-összekötő csatornán 
betétpallós elzáró műtárggyal, a duzzasztott mederből vízkivezetés biztosítása a jobb- és bal parton oly módon, hogy jellegéből 
fakadóan hasonló megoldást kapjunk, mint az 5. és 6. helyszíneken. 8. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Turzó-csatornán létesítendő 
betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 9. Helyszín: Vízpótlás tervezése 
a Kőrös-éren létesítendő betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés csőátereszen keresztül a bal 
parton. Levezető csatorna torkolati zsilip felújítása. 10. Helyszín: Vízpótlás tervezése a Gereceszéki-mellékcsatornán létesítendő 
betétpallós duzzasztó műtárgy beépítésével, a duzzasztott mederből vízkivezetés a jobb- és bal parton. 11. helyszín: A tervezett 
műtárgy a Sósi-patak jobb partján, a Galgába való betorkollástól ~452 m-re épül (0+452 km szelvény). A műtárgy tengelye merőleges 
a patak irányára. A tervezett kieresztő műtárgy Ø80 cm-es tiltós csőáteresz, mely előregyártott vb. csövekből áll (HÓDCSŐ). A 
csőáteresz felvízi végéhez tiltós előfej, alvízi végéhez rézsűs előfej csatlakozik. A tervezett föld árok a csőáteresz utófenekétől indul és 
vezet a meglévő föld árokhoz, ahol csatlakozik a meglévő árok szelvényéhez. A kotrási munkálatokat és az egyéb munkálatokat a 
vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett időszakban, a vízjogi létesítési engedély érvényességi idején belül lehet elvégezni. 
Amennyiben szükséges, úgy a vízjogi létesítési engedély hosszabbítását az illetékes hatóságnál kérelmezni kell, mely az Ajánlattevő 
feladata. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45252124-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés értékéhez képest túlzott 
adminisztrációt igényelne, ha az egyes munkavégzési helyek szerint külön szálon futnának a teljesítésigazolási, számlázási, kifizetési 
folyamatok.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

Vizes élőhely rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon

1-4. helyszínek: Magyarország, Tápióság 053/1, 042, 081, 082/37, 042, 043, 080/2, 097, 096/6, 097, 096/
4, Gomba 0133, 132, Tápióbicske 0152 5-10. helyszínek: Magyarország, Kocsér 0111, 099, Jászkarajenő 
0265, 0102, Törtel 0179, Abony 0129 11. helyszín: Magyarország, Galgahévíz 02, 08/25, 09, 011/4
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

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

Opciók:

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)

NemA 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:

70Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

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)

Igen

Igen

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt AF III.1.3) M2.A. pont szerinti 
szakembernek az alkalmassági minimum követelményként előírton felüli többlet 
szakmai tapasztalata (hónapban)

30

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Nem

Igen

VEKOP-4.2.1-15-2016-00003
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Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: M1. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: A) 1 fő szakember, aki képzettsége és 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt 
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő csatolja: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük és szakmai tapasztalatuk 
ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt végzettséggel
és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá 
a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az 
alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az 
ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a 
teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) 
bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően irányadóak.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben: − a közbeszerzés tárgyából (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az 
azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) származó - 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 48.000.000.-HUF-ot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt 
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő csatolja: P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy 
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 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 az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 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. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

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) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) 
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:
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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

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A szerződést az Európai Unió finanszírozza a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 pályázat keretében, a kifizetés ún. szállítói finanszírozással 
történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a 
- 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően,
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(6), valamint a Ptk. 6
:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 272/
2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 
vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-ban meghatározott szabályok szerint teljesíti. Pénzügyi ütemezés: Az Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint: - 1. Részszámla: 25 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a 
nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről, - 2. Részszámla: 50 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb
a nettó vállalkozói 25 %-ának megfelelő összegről, - 3. Részszámla: 75 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a
nettó vállalkozói 25 %-ának megfelelő összegről, - Végszámla: 100%-os készültségi fok elérését és a jogszabályi előírásoknak és 
megrendelői elvárásoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentumok (szerkeszthető formátumban) Megrendelő részére átadását követően, és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követően nyújtható be, a szerződésben rögzített, a kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj részszámlákban fentiek 
szerint el nem számolt részéről állítható ki. Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr 
által kiállított teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. Ajánlatkérő kizárólag 
az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Előleg: a 272/2014. (XI.5 .) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege - általános forgalmi adó nélkül számított – 30 %-ának
megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a számlákból (részszámla és végszámla) arányosan 
kerül levonásra.

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

Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, azzal, hogy a megfizetendő 
késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér 
maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni. Teljesítési biztosíték, 
amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a. Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %
-a. Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott
megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb 
jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap – teljes körű – 
jótállás.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV/3. rész, 10. pont szerinti (betűjel: MV-VZ, 
vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges 
jogszabályi feltételeknek (okleveles építőmérnök végzettség esetén legalább 3 év szakmai gyakorlat, építőmérnök, mélyépítés mérnök, 
közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettség esetén 4 év szakmai gyakorlat).

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. 2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást a Kbt. 53. § (5) bek-e 
alapján eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan 
jövőbeli esemény meghatározása: Többlet fedezet összegének biztosítására további támogatásra irányuló igény benyújtása és 
annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása. Részletek a KD-ban. 3. Helyszíni bejárás: Igen 
Időpont és helyszín: 2020.01.16., 10:00; Galgahévíz Tápió térség: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 11/a DINPI épület 2020.01.17., 
10:00; Jászkarajenő, Törtel Tiszakécske terület: Kőröstetétlen Református templom előtt 2745 Kőröstetétlen kocséri u 1.. A 
helyszín megtekintésekor Ajánlatkérő konzultációt nem tart. 4. A 322/2015 (X.30.) Kr. 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő
fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig építési szerelési tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 60.000.000,- Ft/év és 
10.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni 
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel 
időpontjáig fenntartani. 5. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevon 1 fő, a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV/3. rész, 10. pont szerinti (betűjel: MV-VZ, vagy hatályos átsorolás előtti) 
felelős műszaki vezetői aktív jogosultsággal rendelkező szakembert. 6. A nyertes ajánlatot tevő(k) által létrehozandó gazdasági 
társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását. 7. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: − felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: 
ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok), − amennyiben az ajánlattevő 
cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges
tartalom esetén is csatolandó), − az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 
2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát., − a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) − a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot − szakmai 
ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza) 8. Az értékelés során 
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. sz. 

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

(KÉ-szám/évszám)

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:

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. Részletek a KD-ban. 9. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, lajstromszáma 00102 10. 
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: közvetlenül, térítésmentesen elérhetőek az EKR-en 
keresztül. 11. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: Az ajánlat elektronikusan nyújtandó be az EKR-en keresztül. 12. Az 
ajánlat felbontásának helye: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő 
órával később kezdi meg. 13. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint. 14.
Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem nyújtottak be
az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).




