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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Eljárást megindító felhívás

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dunaujvaros.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
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II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504762019/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504762019/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Működő Részvénytársaság 18446270

Budapest HU110 1026

Pasaréti Út 83.

Török Réka

torokr@eszker.eu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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45112000-5

44161400-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000504762019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás
Szennyvíztisztító sodorvonali vezeték rekonstrukci

Építési beruházás

Szakhatóságokkal történő egyeztetés és helyszíni szemlék lebonyolítása, munkavégzési 
engedélyek beszerzése. A kiviteli terv 8.3. (közlekedés) szerint az építés érinti a 
hajóutat, ezért a kivitelezés idejére ideiglenes kitűzési jelek elhelyezésével szabályozni 
kell az adott térségben a vízi közlekedés rendjét, melyhez előzetesen a Hajózási 
Felügyelettől meg kell kérni az engedélyt, továbbá a 10. (munkavédelem) rész szerint 
Belvízi nagyhajóval és önjáró úszómunkagéppel végzett hajózási tevékenységhez a 
hajózási hatóság engedélye (hajózási engedély) szükséges. Ezen engedélyek beszerzése
a kivitelező feladata) Csővezeték bontása, elhelyezése során a hajózási és folyami 
engedélyek beszerzése, teljes ügyintézés. Geodéziai felmérések, kitűzések, ellenőrzések
, elő és utófelmérések, mederfelmérés Terület előkészítés búvármunkával Parti 
földmunkák Beton leterhelő elemek gyártása és elhelyezése Mederkotrás, területi és 
árkos módszerrel, kotort anyag elszállítása depóniába úszóeszközzel Víz alatti szerelési 
munka. Kikotort mederanyag visszaszállítása a depónia helyről és visszatöltése 
Kőszórás készítése 25 m átmérővel a csőpipa körül és csővezeték felett 50 cm vtg-ban 
Kivitelezési feladatok ellátása érdekében a szükséges (Úszó)eszközök biztosítása Cső 
sodorvonalra merőleges behúzása Horgonyfogó készítése Horgonyzási tilalmi táblák 
elhelyezése oszloppal (tervezés,engedélyezés) – (Megvalósulási tervet kell készíteni a 
kivitelezőnek arra vonatkozóan, hogy hol lesz a végleges vezeték a rekonstrukciót 
követően, mert ide horgonyzási tilalmi táblát kell kirakni, vagyis a vízi közlekedésben 
semmilyen hajó sem horgonyozhat ezen a területen nehogy felszakítsa a vezetéket. Ez a
tábla a kivitelezés után is kint marad, tiltó táblaként. A horgonyzási tilalmi tábla GPS 
koordinátákkal kerül majd feltüntetésre a hajózási forgalomba részt vevők számára. A 
tábla kihelyezésével kapcsolatos feladat a kivitelezőt érinti.) Nyomáspróbák, 
minőségtanúsítványok, megvalósulási tervek Part terület rendezése Konténerkihúzó 
sinpár cseréje, beton alap javításával, aláöntéssel sínpár beméréssel történő 
elhelyezésével Konténertartó kocsi gyártása (konténertartót a helyszínen (
szennyvíztisztító telep) rendelkezésre álló berendezéshez kell majd legyártani, melyet a 
kivitelező felmér és elkészíti/legyártja) és elhelyezése festett acélszerkezetből Új 7m3-
es iszaptároló konténer beszerzése, és telepítése Új 5,5m3-es rácsszemét konténer 
beszerzése, és telepítése Villanyoszlop telepítése Részletes leírás a közbeszerzési 
dokumentumokban

Szennyvíztisztító sodorvonali vezeték rekonstrukci
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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)

Csővezeték mederbeli kivitelezése 1. Szakhatóságokkal történő egyeztetés és helyszíni szemlék lebonyolítása, munkavégzési 
engedélyek beszerzése. A kiviteli terv 8.3. (közlekedés) szerint az építés érinti a hajóutat, ezért a kivitelezés idejére ideiglenes kitűzési 
jelek elhelyezésével szabályozni kell az adott térségben a vízi közlekedés rendjét, melyhez előzetesen a Hajózási Felügyelettől meg kell
kérni az engedélyt, továbbá a 10. (munkavédelem) rész szerint Belvízi nagyhajóval és önjáró úszómunkagéppel végzett hajózási 
tevékenységhez a hajózási hatóság engedélye (hajózási engedély) szükséges. Ezen engedélyek beszerzése a kivitelező feladata) 2. 
Csővezeték bontása, elhelyezése során a hajózási és folyami engedélyek beszerzése, teljes ügyintézés. 3. Geodéziai felmérések, 
kitűzések, ellenőrzések, elő és utófelmérések, mederfelmérés 4. Terület előkészítés búvármunkával 5. Parti földmunkák (a behúzás és 
csősűllyesztési technológiához szükséges) ~1500m3 6. DN 800 KPE cső, (PN6-SDR17-PE80 min. minőségű) összeszerelése 
tompahegesztéssel, 2 db hegtoldat felhegesztésével csővégre ~100 fm 7. Beton leterhelő elemek gyártása és elhelyezése (~30db) 8. 
Mederkotrás, területi és árkos módszerrel, kotort anyag elszállítása depóniába úszóeszközzel ~6100 m3 9. Víz alatti szerelési munka. 
10. Kikotort mederanyag visszaszállítása a depónia helyről és visszatöltése a mederfenékre fektetett cső fölé ~5600m3 11. Kőszórás 
készítése 25 m átmérővel a csőpipa körül és csővezeték felett 50 cm vtg-ban ~700 m3 12. Kivitelezési feladatok ellátása érdekében a 
szükséges (Úszó)eszközök biztosítása 13. Cső sodorvonalra merőleges behúzása ~100fm 14. Horgonyfogó készítése (betontömbök, 
kötél, földkiemelés, kiemelt föld elszállítása) 15. Horgonyzási tilalmi táblák elhelyezése oszloppal (tervezés,engedélyezés) (
Megvalósulási tervet kell készíteni a kivitelezőnek arra vonatkozóan, hogy hol lesz a végleges vezeték a rekonstrukciót követően, mert 
ide horgonyzási tilalmi táblát kell kirakni, vagyis a vízi közlekedésben semmilyen hajó sem horgonyozhat ezen a területen nehogy 
felszakítsa a vezetéket. Ez a tábla a kivitelezés után is kint marad, tiltó táblaként. A horgonyzási tilalmi tábla GPS koordinátákkal kerül
majd feltüntetésre a hajózási forgalomba részt vevők számára. A tábla kihelyezésével kapcsolatos feladat a kivitelezőt érinti.) 16. 
Nyomáspróbák, minőségtanúsítványok, megvalósulási tervek 17. Part terület rendezése Fém és Könnyű épületszerkezetek 1. 
Konténerkihúzó sinpár cseréje, beton alap javításával, aláöntéssel sínpár beméréssel történő elhelyezésével ~55 fm 2. Konténertartó 
kocsi gyártása, (konténertartót a helyszínen (szennyvíztisztító telep) rendelkezésre álló berendezéshez kell majd legyártani, melyet a 
kivitelező felmér és elkészíti/legyártja) és elhelyezése festett acélszerkezetből 4 db 3. Új 7m3-es iszaptároló konténer beszerzése, és 
telepítése 1db 4. Új 5,5m3-es rácsszemét konténer beszerzése, és telepítése 2db 5. Villanyoszlop telepítése (I.II. számú ülepítő 
műtárgyak közé) 1db Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

II.2.3) A teljesítés helye:

90513600-2

45252124-3

45231100-6

NUTS-kód:

2400 Dunaújváros, Siklói út. 372/17. hrsz

Igen

Igen

2. M2.a)-ra megajánlott szakember alk.min. feletti többlettapasztalata (max 
60hónap)

10

3. M2.b)-ra megajánlott szakember alk.min. feletti többlettapasztalata (max 
60hónap)

10

4.Jótállás időtartama (ajánlati elem min. értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje:
60 hónap.AK a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a 
kötelezően előírt időtartam levonásával)

10

Nem

Igen
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Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy 
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet szabályozott piacon jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott piacon, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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:

Tervezett minimum:

vagy

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

701.Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkü

Nem

24

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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M1.Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: a) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben
(60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített 
legalább 2000 m3 mederkotrásra vonatkozó referenciával. Az fenti alkalmassági követelményeknek legfeljebb 2 referenciával lehet 
megfelelni. M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: a) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé 
számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A szerződést kötő másik fél
által adott igazolásban meg kell adni legalább: — a szerződést kötő másik fél nevét, — a szerződést kötő másik fél nevében referenciát 
igazoló személy nevét, elérhetőségét, — az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét az alkalmasság igazolásához 
szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), — a teljesítés 
idejét (kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal), külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját (év/hónap/nap 
pontossággal), — a teljesítés helyét, — továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referencia munkát közös ajánlattevőkként teljesítették, a referencia igazolására a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt 
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre 
kerültek (a felhívás feladásától számított 5 évben) és a felhívás feladásától számított 8 éven belül kerültek megkezdésére. A 321/2015. 
Kr. 22. § (5) bekezdése valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó. M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket - a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: — a szakemberek bevonására, ismertetésére 
vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül 
bevonásra, — a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel (év/hónap pontossággal), hogy annak 
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, — a végzettséget,
vagy képzettséget igazoló dokumentumok, — a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy
az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. M3. A 321/2015. (XI.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont alapján 
Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását az alábbiak szerint
: — összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus, nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre 
rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét, A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. megfelelően 
alkalmazandó. Az M1., M2., M3 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) 
bekezdés alapján. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

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]:

más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g
)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 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 kizáró okok vonatkozásában 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § 1. bek. b) pontjára. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69
. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az 
előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő
ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő 
vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között 
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat 
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés lehetőségét.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Részszámlázásbiztosított a 
szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 4 részszámla benyújtására van lehetőség, ahol az egyes részszámlák értékének el kell, hogy 
érje a vállalkozói díj 25 %-át. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5) - (7) bekezdései, a 322/
2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a és 32/B.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdés. A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződéses 
ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek az előleg 
kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania Részletes fizetési feltételeket a 
közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér (alapja: szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás, minden késedelmes nap után 0,5 
%,de összesen legfeljebb 30 naptári nap); meghiúsulási kötbér a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 %-a; Ajánlatkérő az előleg
igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Nyertes ajánlattevő az előleggel a számlákban egyenlő arányban 
köteles elszámolni jótállás(értékelési szempont) min.36 hónap (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított,);

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok 
alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el az 
alábbi eltérésekkel: 1. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. 2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.
114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági 
feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, 
azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal b) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1 szerinti MV-VZ vagy 
azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. c) legalább
2 fő az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő „közlekedési és vízépítési búvár” (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és 
külön-külön legalább 36 hónap közlekedési és/vagy vízépítési búvár szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakemberek között az átfedés
nem megengedett, egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető. M.3 Úszó munkagéppel, melynek vízkiszorítása min. 40m3

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt 68. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

a következő dátumtól számítva:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)Az első tárgyalás időpontja:

(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.05.20 11:00

HU

60

2019.05.20

2019.05.20 13:00

https://ekr.gov.hu

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.04.26

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) található. 1. Nyertes ajánlattevők által alapítandó 
gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind 
közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) 
bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik 
munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.A 424/
2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között 
elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját,amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az 
ajánlat részeként kitölteni. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. 5. 
Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő 
feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 6. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 7. Az ajánlatban 
valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)bekezdés). 8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak 
megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen gazdasági szereplővel kapcsolatos. 9. Az eljárás során 
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint 
kell eljárni. 11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 12. A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó neve: Bartalis Irén, lajstromszáma: 00778. 13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 
2019.05.07. 10:00 óra; A helyszín: 2400 Dunaújváros, Siklói út. 372/17. hrsz_ 14. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára 
rendelkezni kell legalább 200 000 000 HUF/év és 20 000 000 HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítással, vagy meglévő 
felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges 
benyújtania. 15. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg. 16. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott 
költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, illetve szerkeszthető .xls formátumban is. 17. A szerződéskötés 
feltétele, hogy a felhívás M/2. a) - b) pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a 
Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott 
névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, 
amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia kell.

VI.3.4) További információk:

Kbt. 41/A § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 54. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint. Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján, ajánlattevő választása 
szerint teljesíthető pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy készfizető...Lásd KD.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

11736037-15361363-00000000vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

OTP Bank Nyrt.A befizetés helye:

3500000Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

Az ajánlati ár vonatkozásában: fordított arányosítás A teljesítésbe bevont szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap) : egyenes 
arányosítás, jótállás vonatkozásában: arányosítás, Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

100-0

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Nem

Nem

Igen
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