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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274416-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Győr: Terep-előkészítő munkák

2010/S 180-274416

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

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

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Árpád út 28-32.
Figyelmébe: Petrőcz Bálint osztályvezető
9021 Győr
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 96500055
E-mail: beruhazas@edukovizig.hu
Fax  +36 96500059
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.edukovizig.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Egyéb vízügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Építési (Vállalkozási) szerződés "Tát, Kenyérmezei-és Unyi patak visszatöltésezése" tárgyú, EU támogatással
megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, Komárom-Esztergom megye, Tát, Esztergom.
NUTS-kód HU212

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274416-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:beruhazas@edukovizig.hu
www.edukovizig.hu
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Építési (Vállalkozási) szerződés "Tát, Kenyérmezei-és Unyi patak visszatöltésezése" tárgyú, EU támogatással
megvalósuló projekt, FIDIC piros könyv szerinti kiviteli terveinek és kivitelezési munkáinak tárgyában.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45100000, 45243500, 45243510

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

A Tát, Kenyérmezei- és Únyi-pataki visszatöltésezése építési kivitelezési munkái keretében 3 121 km hosszban
elsőrendű árvízvédelmi vonal kerül kiépítésre. A vonalas létesítményeken túl 3 db gravitációs árvízvédelmi zsilip
és 1 db szivornya létesítését, valamint a Táti gátőrház felújítását kívánjuk megvalósítani.
A kivitelezési munkák főbb elemei (a megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek):
Únyi-patak visszatöltésezése a bal parton:
— 0+000 - 0+450 tkm szelvények között szerkezetes árvízvédelmi töltés építése,
— 0+450 - 0+685 tkm szelvények között magaspart kiépítése vízzáró szerkezeti elem beépítésével,
— 0+685 -0+877 tkm szelvények között árvízvédelmi földmű és mobil árvízvédelmi fal kialakítása,
— 0+877 - 1+087 tkm szelvények között magaspart kialakítása (47 m hosszban vasbeton árvízvédelmi fal
létesítése),
— 1+087- 1+385 tkm szelvények között szerkezetes árvízvédelmi töltés építése,
— 1+385 - 1+530 tkm szelvények között magaspart kialakítása.
Únyi-patak visszatöltésezése a jobb parton:
— 0+000 - 0+550 tkm szelvények között szerkezetes árvízvédelmi töltés építése,
— 0+550 - 0+830 töltés km szelvények között szerkezetes árvízvédelmi töltés építése talajcserével,
— 0+830 - 0+925 tkm szelvények között magaspart kialakítása, önkormányzati út átépítése 95 fm,
— 0+925 - 1+040 tkm szelvények közötti szakaszon a lokális magassági hiányok megszűntetése
terepfeltöltéssel,
— 1+040 - 1+143 tkm szelvények között a vasúti pályatest védelme érdekében padka és kőszórásos
rézsűvédelem kialakítása.
Únyi-patak medernek áthelyezése 416 m hosszban, (kotrás: 5 512 m3) kotrás, a meder a 1+737 - 1+998
szelvények között 50cm vastagságú, fagyálló betonba ágyazott terméskő burkolatot kap.
Műtárgyak létesítmények építése, átépítése az Únyi-patak menti védvonalakon.
Bal part 0+024 Kettős elzárású zsilipes áteresz építés.
Bal part 0+400 Árvízi vízmérce építés.
Bal part 0+703 Szivárgó gyűjtő akna építés.
Bal part 0+819 TV kábel keresztezés kiváltás.
Bal part 0+829 Gáz elosztóvezeték keresztezés kiváltás.
Bal part 0+835 Ivóvíz nyomóvezeték keresztezés kiváltás.
Bal part 1+179 Kettős elzárású zsilipes áteresz építés.
Bal part 1+502 Ivóvíz nyomóvezeték keresztezés kiváltás.
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Jobb part 0+925 Árvízi vízmérce építés.
Jobb part 0+840 Vízbeeresztő műtárgy F100 építés.
Jobb part 0+520 Szivornya építés.
Jobb part 0+024 Kettős elzárású zsilipes áteresz átépítés.
Kenyérmezei-patak bal parti visszatöltésezése.
— 0+000-0+448 töltés km szelvények között szerkezetes árvízvédelmi töltés építése.
Közműkiváltás:
— az Esztergom-Dorog 20 kV-os légvezeték,
— a Dorog Erőmű Ø 400 mm ipari vízvezeték,
— a MATÁV optikai földkábel, a már megépült közös út-árvízvédelmi töltés nyomvonalában,
— Árvízi vízmérce 1 db.
Gátőrtelep átalakítása, felújítása 1 db.
Kivitelezési munkák főbb műszaki mennyiségei a tenderterv szerint:
Homokos kavics: 101 778 m3.
Kötött anyag: 43 929 m3.
Árvízvédelmi fal: 47 fm.
Mobil árvízvédelmi rendszer: 192 fm.
Vízalatti és kiegyenlítő beton: 1 766 m3.
Vasbeton 412 m3.
Betonacél: 38,05 t.
Acélszerkezet: 6,85 t.
Terméskő 2 658 m3.
A felsorolt műszaki mennyiségeket a tenderterv tartalmazza a nyertes ajánlattevő feladatai között szereplő
kiviteli tervek tervezése alapján lehet pontosan meghatározni azokat.
A részletes feladatkiírást és műszaki adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Időtartam napokban 550 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, jótállás, továbbá az alábbi biztosítékok a Kbt.
53. § (6) bekezdés a) pontja szerint: előleg visszafizetési biztosíték, teljesítési biztosíték. A teljesítési biztosíték
mértéke: a Szerződés elfogadott nettó végösszegének 3 %-a.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában a teljesítési biztosítékokra vonatkozóan a Kbt. 53.(6)
bek. a) pontja szerinti biztosíték nyújtását írja elő. A biztosítékok az Ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint teljesíthetők a megajánlott biztosítékokkal azonos összegű pénzeszköznek az Ajánlatkérő MÁK
10033001-01712027-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással, vagy azonos összegre vonatkozó
bankgarancia biztosításával vagy azonos összegre vonatkozó biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is.
A biztosítékot legkésőbb szerződés aláírását követő harmadik napig kell teljesíteni, késedelem, vagy a
biztosíték nem megfelelő teljesítése esetén vállalkozó kötbért köteles fizetni a szerződésben meghatározottak
szerint. A teljesítési biztosítéknak a jótállási időszak végéig kell érvényben/hatályban maradnia.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
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A szerződésben szereplő feladatok finanszírozása a KEOP-2.1.1. programban az Európai Unió Kohéziós
Alapjából és hazai központi költségvetési forrásból történik. A szerződéses érték 10 %-nak megfelelő
összegben előleg fizetésére van lehetőség (ajánlattevőnek előleg visszafizetési garanciát kell nyújtania).
A számlák a szerződésszerű teljesítést követően 60 napon belül kerülnek kifizetésre magyar forintban a Kbt.
305. § (3) bekezdése alapján.
Részletes fizetési feltételeket a dokumentációban közölt szerződéstervezet, illetve az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
Részszámlázásra a dokumentációban foglalt feltételekkel van lehetőség.
Alkalmazása kerülő tartalékkeret nagysága: nettó 49 000 000 HUF.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az
alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben
a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll; vagy
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60.
§ (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b)
pontja esetében - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében az Ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy a
Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt
erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozni köteles arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61.
§ (1) bek. a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg azok hiányát jogosult igazolni is az ajánlatban.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) - ha az ajánlatban nem igazolta - nyertessége
esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése
szerint kell majd igazolnia, hogy nem tartozik a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá.
2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Ajánlattevő, közös
ajánlattevők, 10 % feletti alvállalkozó csatolja Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az építési
beruházás kivitelezésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítására vonatkozó biztosítási kötvényét
eredetiben, vagy másolatban és a biztosítási érvényességének igazolására szolgáló dokumentum másolatát is
(pl. befizetési bizonylat, biztosító igazolása).
P2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell az előző 3 üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát (Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja).
P3. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell az utolsó 3 lezárt üzleti évre (2007-2009)
vonatkozóan a teljes forgalmáról és a közbeszerzés tárgyának (vízépítési tevékenység: vízépítési terméskő
beépítése/árvízvédelmi töltés létesítése) forgalmáról szóló nyilatkozatát.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően
köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve,
ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll
fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P1. Az alkalmasság minimumkövetelménye, hogy Ajánlattevő, közös
ajánlattevők (külön-Külön) rendelkezzenek érvényes, legalább 200 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/
kár kifizetési limittel bíró kivitelezői felelősségbiztosítással és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) (külön-külön) rendelkezzenek érvényes, legalább 20 000 000
HUF/év és 10 000 000 HUF/év kifizetési limittel bíró kivitelezői felelősségbiztosítással.
P2. 1. Ajánlattevő - közös ajánlattevők - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó alkalmas (külön-külön kell megfelelni), ha mérleg szerinti eredménye az előző három
lezárt üzleti évből legalább egy évben nem volt negatív, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét.
P2. 2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmas ha az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójában szereplő adatok alapján a likviditási ráta
mértéke évenként külön-külön nagyobb volt 120 %-nál ({forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség}x100);
P3. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó teljes forgalma (nettó árbevétele) együttesen és összesen érje
el az utolsó 3 üzleti évben (2007-2009) a nettó 1 000 000 000 HUF-ot, a közbeszerzés tárgya (vízépítési
tevékenység: vízépítési terméskő beépítése/árvízvédelmi töltés létesítése) szerinti forgalma pedig az utolsó
3 üzleti évben összességében (2007-2009) a nettó 750 000 000 HUF-ot (Az ajánlattevő, közös ajánlattétel
esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
alvállalkozó ezen alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfeleljen.).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja és a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő, közös
ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
ismertesse az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 év során szerződésszerűen teljesített legjelentősebb
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jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő, "vízépítési" beruházásait (vízépítési terméskő beépítése/árvízvédelmi
töltés létesítése), valamint magasépítési beruházásait.
Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem fővállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje meg
a teljesítés arányát, vagy olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az alkalmassági
követelményként meghatározott feladatot az ajánlattevő teljesítette.
M2. Ajánlattevő - közös ajánlattevők - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerint ismertesse az ajánlattevő, illetőleg
a főépítésvezető végzettségét és képzettségét és gyakorlati idejét, és különösen azon személyek (felelős
műszaki vezető(i)) végzettségét és képzettségét, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek (csatolja a
szakember(ek) szakmai önéletrajzát, végzettségét, képzettségét, felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló
okiratait).
A teljesítésbe bevonni szándékozott szakemberek bemutatása során csatolni kell az érintett szakmai
önéletrajzát, valamint a szakemberek végzettségét és tervezői/műszaki ellenőri jogosultságát igazoló
dokumentumokat (diplomamásolat, tervezői/műszaki ellenőri jogosultságra vonatkozó okiratok), valamint
szintén csatolni szükséges a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Az iratokat eredetiben,
vagy egyszerű másolatban kell becsatolni.
M3. Ajánlattevő - közös ajánlattevők - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ismertesse a szerződésszerű
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, munkagépeket, illetőleg műszaki felszereltségét.
M4. Ajánlattevő - közös ajánlattevők - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (2) bekezdésének d) és e) pontja alapján ismertesse azokat a
szakembereket (szervezeteket), illetőleg vezetőket, azok megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. Jelen
pont szerinti alkalmasság megítéléséhez ajánlattevőnek a fentiek szerint fel kell sorolnia a teljesítésbe bevonni
szándékozott szakembereket, csatolni kell önéletrajzukat, ismertetnie kell a végzettségüket és a gépkezelők
esetében csatolni kell a jogosítvány másolatát, továbbá csatolni kell az éves átlagos statisztikai állományi
létszám igazolására vonatkozó iratokat.
M5. Az ajánlattevőnek a tevékenységére vonatkozóan csatolnia kell az EMAS vagy MSZ EN ISO 14001:2005
vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű
másolatát vagy a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerint ismertetnie kell az egyenértékű környezetvédelmi
intézkedéseket.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően
köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttesen) rendelkezzen az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 5 év során összességében.
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1. legalább 1 db minimum 100 000 m3 árvízvédelmi töltésépítési munkával az ajánlatban bemutatott
valamennyi munka összeadásával összesen minimum 1 500 m hosszban, amely(ek)nek értéke bruttó min. 500
000 000 HUF volt és
2. legalább 1db minimum 250 m² alapterületű komplett épület-felújítási (gépészettel együtt) referenciával.
Az 1.-2. számú referenciamunkák akkor tekinthetők "befejezettnek", ha legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártáig műszakilag átadásra kerültek. A műszaki átadás tényét a referenciaigazolásban fel kell tüntetni.
M2. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttesen) vonjon be a teljesítésbe legalább.
— 1 fő legalább 2 éves vízépítési gyakorlattal rendelkező, műszaki főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkező
főépítésvezetőt,
— 2 fő 5 éves vízépítési gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt egyetemi vagy főiskolai építő, vagy
építészmérnöki műszaki végzettséggel a 244/2006 (XII.5.) Korm. rend. szerinti MV/VZ/A felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakembert, amelyek közül 1 fő már részt vett legalább bruttó 500 000 000 HUF
értékű befejezett (műszakilag átadásra került) építési beruházási projektben és,
— 1 fő 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező korlátozás nélküli vízmérnök tervezőit VZ-T tervezői
jogosultsággal rendelkező szakembert, valamint,
— 1 fő felsőfokú végzettségű, magasépítésre vonatkozó MV/Ép/A vagy MV/Ép/B kategóriájú jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezetőt és,
— 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 1 éves minőségügyi vezetői/megbízotti gyakorlattal rendelkező
minőségirányítási vezetőt.
M3. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának (együttesen) álljon rendelkezésére legalább.
a) min. 2 db, min. 100 kw teljesítményű földtológép
b) min. 4 db, min. 80 kw teljesítményű forgó-felsővázas hidraulikus kotrógép
c) min. 2 db, min. 50 kw teljesítményű vibrációs juhláb-henger
d) min. 7db 15m3-es, négytengelyes, billenős tehergépkocsi
e) 1 készlet min. 8 m magas homlokzati állványrendszer (minimum 300 m² homlokzati felület állványozására
elegendő készlet).
M4. Ajánlattevő - közös ajánlattevők - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együttesen nem vonnak be a szerződés teljesítésébe legalább.
— 5 fő egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező építő, vagy építészmérnök szakembert és,
— nem rendelkeznek a 2008.-2009. évek számtani átlagában legalább 50 fő éves átlagos statisztikai állományi
létszámmal és,
— legalább 8 fő legalább alapfokú végzettségű, fizikai munkakörben alkalmazott gépkezelővel, akik érvényes
jogosítvánnyal rendelkeznek az M3/a)-c) pontokban felsorolt eszközökre vonatkozóan.
M5. Az alkalmasság minimumkövetelménye,hogy az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok),
rendelkezzen EMAS vagy MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (mélyépítési munkákra/ vízépítési és/vagy
vízgazdálkodási létesítmények építése) vonatkozó környezetirányítási rendszerrel vagy tevékenysége során
alkalmazzon ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseket.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Egyösszegű ajánlati ár nettó Ft+ÁFA összegben megadva. Súlyszám 6
2. 12 hónapot meghaladó jótállás időtartama egész hónapokban megadva. Súlyszám 4
3. Korábbi teljesítési határidő vállalása naptári napokban megadva (hány nappal korábbi teljesítést vállal
ajánlattevő). Súlyszám 3
4. Környezetevédelmi kárelhárítási terv kidolgozottsága az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
Súlyszám 2

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 8.11.2010 - 10:30
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 200 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke bruttó összeg, banki átutalással teljesíthető
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
10033001-01712027-00000000 számú számlájára. A dokumentációt a befizetést igazoló dokumentum
bemutatásával az I.1. pontban megjelölt címen munkanapokon 8:00 és 11:00 óra, illetve 13:00-15:00 óra
között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:30 óráig) lehet személyesen átvenni. Ha az ajánlattevő a
dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
8.11.2010 - 10:30

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.11.2010 - 10:30
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Hely
ÉDUKÖVIZIG MAGYARORSZÁG 9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
KEOP- 2.1.1/2F/09-2009-005.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az igazolások a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve ott, ahol jelen
felhívás, vagy a dokumentáció ettől eltérően rendelkezik.
2. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni szándékozott alvállalkozó, erőforrás szervezet azon képviselői aláírási címpéldányát
(eredetiben, vagy egyszerű másolatban) (aláírás-mintáját), akik aláírása az ajánlatban szerepel. Amennyiben
az ajánlattevő képviseletében a cégjegyzékben nem szereplő képviselő járna el, úgy teljes bizonyító erejű,
magánokirati formában benyújtott meghatalmazást is csatolni kell.
3. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 3 másolati példányban kötve vagy fűzve kell benyújtani a
dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
4. Gazdasági társaság ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni szándékozott alvállalkozó, erőforrás szervezet esetén az ajánlathoz a hatályos adatokat
tartalmazó, az ajánlattételi határidőtől visszafelé számított 60 napnál nem régebbi keltezésű, eredeti, vagy
egyszerű másolati példányban benyújtott cégkivonatot, nem magyar ajánlattevő esetén annak megfelelő
dokumentumot kell csatolni. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az
ajánlatához csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott
példányát. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni.
5. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont szerint az összességében
legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő
visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ilyet hirdet.
6. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
7. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazására.
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági
követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
9. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 23.11.2010 (10:30) órakor, helye: ÉDUKÖVIZIG MAGYARORSZÁG
9021 Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló.
10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 16.12.2010 (10:00), helye: ÉDUKÖVIZIG MAGYARORSZÁG 9021
Győr, Árpád út 28-32. III. emeleti tárgyaló.
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11. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a dokumentációba történő
előzetes betekintés lehetőségét biztosítja.
12. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében
18.10.2010-ben 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart a kivitelezés helyszínén. Találkozás helyszíne: Tát
Nagyközség Polgármesteri Hivatala előtt. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő a
bejárás napjától számított 5 napon belül valamennyi ajánlattevő számára megküld.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) a)-c) pontja szerinti, valamint a
71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
14. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
15. Hiánypótlás: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
16. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha
az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más
ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Közös ajánlattétel esetén cégszerűen aláírt (konzorciumi)
megállapodás is csatolandó. A közös ajánlattevők felelőssége a szerződés teljesítéséért egyetemleges.
17. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes
rendelet szerint köteles eljárni.
18. Ajánlatkérő a támogatási szerződés alapján tájékoztatja ajánlattevőt, hogy jelen közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok (ideértve
a PR során készített, alvállalkozóval készíttetett eredeti, vágatlan felvételek, filmek feletti rendelkezési jogot
is) stb. korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható
felhasználási jogát Ajánlatkérő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Ajánlatkérő ez alapján jogosult
bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet (kivitelezést) Ajánlatkérő
bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás
felhasználásának jogát Ajánlatkérő Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át.
Támogató neve és címe: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
MAGYARORSZÁG 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
A projekt 100 % támogatottságú, a KEOP-2.1.1. programban az Európai Unió Kohéziós Alapjából és hazai
központi költségvetési forrásból valósul meg.
Kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a szerződésben.
Meghatározott módon és tartalommal való (rész)teljesítéstől számított 60 napos.
Határidőre történik.
19. A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni a teljesítés helyén hatályos
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó szabályokról és erről köteles ajánlatában
nyilatkozni (Kbt. 72. §).
20.A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény előírásai szerint kell eljárni.
21. Jelen hirdetmény jogszerűségét dr. Kirchhof Attila hivatalos közbeszerzési tanácsadó és az Ajánlatkérő
szakértői ellenjegyzésükkel igazolták.
22. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-100 pont. A pontszámok két-tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra, az általános
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kerekítés szabályai szerint. A pontozás során ajánlatkérő az 1-3. részszempont esetében relatív értékelési
módszert alkalmaz, lineáris arányosítással a dokumentációban közölt képlet alapján.
A kárelhárítási terv minőségét ajánlatkérő szakértők bevonásával vizsgálja, abszolút értékelési módszert
alkalmazva a dokumentációban közöltek szerint.
23. Ajánlati Biztosíték
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 70 000 000 HUF;
azaz hetvenmillió forint.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-01712027-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos
összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat
benyújtásának határidejével.
Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
24. Irányadó idő
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
25. Árfolyamok
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
26. Fordítás
Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar
nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás III.2.1.,
III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló
iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet 5. §-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását
kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően
benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
27. Árvíz, helyi vízkár eseményből bekövetkező károkat a vízfolyás-mederben és a hullámtéren árvízi
rongálódásként kell kezelni. A védvonalak és a munkaterületen található egyéb műtárgyak, létesítmények
esetében a vállalkozó feladata a védképesség biztosítása, így az esetleges rongálódások azonnali
helyreállítása vállakozó kötelessége és költsége. A a II. fokú árvízvédelmi készültség elérése esetén
a keletkezett rongálódások helyreállítása -amennyiben a vállalkozó bizonyíthatóan mindent megtett a
védképesség megőrzéséért -,és az általánydíjban nem szereplő árvízi rongálódásra pótmunkaigényt nyújthat
be. Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő javasolja, hogy a vállalkozó kössön biztosítást árvízi károk esetére.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
13.9.2010

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu

