ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000976822019
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Vízépítési munkák kivitelezése

Ajánlatkérő
neve:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 16

Város:

Csopak

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU213

Dr.

Nyiri

kozbeszerzes@nyirilaw.hu

Telefon:

EKRSZ_
11889331

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

8229

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 17948450

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

EKR000976822019

Regionális/helyi szintű

2019.09.24 14:21:51

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

Vízépítési munkák kivitelezése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projekt címe: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein.” (
KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt) A kivitelezés 4 projektterületen fog megvalósulni, amelyek közül kettő Somogy
megyében, kettő pedig Zala megyében található. 1. Projektelem: Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének
rekonstrukciója A Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója a Nagybereki Fehérvíz
Természetvédelmi Területen, Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, és különleges madárvédelmi területeken, valamint
a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak
és berkek Ramsari területbe tartozó Nekota berekterületen valósul meg. Feladatok: • Nyugati-övcsatorna 11+670 km szelvény:
Hunyadi-Eszterházi-csatorna zsilipes bújtató felújítása • Nyugati-övcsatorna 13+008 km szelvény bal part: új árapasztó műtárgy
építése • Nyugati-övcsatorna 13+015 km szelvény: Határbelvíz-csatorna zsilipes bújtató felújítása • Határkülvíz-csatorna 2+422 km
szelvény: Határbelvíz-csatorna (2+218 km) bújtató felújítása • Határbelvíz-csatorna 3+900–4+190 km szelvény között: gyökérzónás
iszapolás, kotrás, a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása • Határbelvíz-csatorna 4+190–5+268 km
szelvény között: gyökérzónás iszapolás, kotrás, a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása •
Határbelvíz-csatorna 5+272 km szelvény: új zsilipes műtárgy építése a lokalizációs töltésben, lokalizációs töltés erősítése 2.
Projektelem: Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója A Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója Natura 2000 kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési, és különleges madárvédelmi területeken valósul meg. A tervezett vízimunkák kivett művelési ágú ingatlanokat
érintenek, a Somogy megyéhez tartozó Lengyeltóti és Buzsák települések külterületén. Feladatok: • Keleti-Bozót-csatorna 9+770 km
szelvény jobb part: új torkolati zsilip építése a Ricei vízfolyás torkolatában • Keleti-Bozót-csatorna 9+786 km szelvény:
Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása • Keleti-Bozót-csatorna 12+016 km szelvény jobb part: Tatárvári-árok torkolati zsilip
felújítása • Keleti-Bozót-csatorna 9+810–9+890 km szelvény között: jobb parti depónia koronamagasítás • Új torkolati zsilip építése a
Ricei vízfolyás torkolatában • Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása • Tatárvári-árok torkolati zsilip felújítása •
Csisztai-belvízcsatorna 4+620–5+270 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti
vízszállítóképesség helyreállítása 3. Projektelem: Kilimán és Gelse települések közigazgatási területén tervezett vizes élőhely
rekonstrukció a Principális-csatorna mentén A projektterület általános természetvédelmi célkitűzése az azon található, a Natura 2000
területkijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A tervezett beruházás Felsőrajk, Alsórajk, Gelse és Kilimán települések közigazgatási területeit
érinti. Feladatok: • Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a Falu-patakon • Természetközeli átjárható fenékküszöb
kialakítása a V-2 jelű árok 0+170 – 0+179 km szelvényei között • Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Falu-patak 0+609 km
szelvényében • Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a V-2 árok 0+000 km szelvényében • Szabályozható víz beeresztő
műtárgy a Principális-csatorna 39+750 km szelvényében • Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+
355 km szelvényében • Meglévő áteresz átépítése a V-1 jelű árkon • V-1 jelű árok és csatlakozó árkok iszapolása, árokképzés • V-2
árok és csatlakozó árkok iszapolása • A Falu-patak iszapolása a 0+550 – 0+650 km szelvények között • Ökológiai menedékhelyek
létesítése • Principális-csatorna depóniájának rendezése a 39+355 – 39+750 tkm szelvények között 4. Projektelem: A Miháldi vízfolyás
0+126 km szelvényében lévő töltés rekonstrukciója A Zalakomári Madárrezervátum legfontosabb vízfolyása a Miháldi-patak. A
vízfolyás alsó szakaszát kísérő égerláp jelenlegi állapotában természetvédelmi értéket képvisel, az „ősállapot” fenntartása ezért
célszerű. Az égerláp tűri, sőt igényli az időszakos vízborítást, amelyet a Miháldi vízfolyás segítségével meg is kapott eddig. A terület
vízutánpótlása innen valósult meg a Miháldi-patak 0+126 km szelvényben található zsilip segítségével. A töltés egy korábbi nagyvizes
időszakban megrongálódott és át szakadt. A fenti okok miatt a területen található láperdők, sásosok gyorsan kiszáradnak, ezért a
töltés rekonstrukciójára van szükség. Feladatok: • Töltés helyreállítása: A 150 m hosszú töltés, 110 m-es szakaszán az átbukó víz a
kavicsolt töltéskoronát és a mentett oldali füvesített rézsűt megbontotta, a töltésanyagot a víz részben a rézsűlábhoz helyezte el,
részben az alvízi mederbe sodorta. A töltés egy helyen 7 m szélességben átszakadt. A töltéskoronán kimosódások találhatók 0,20 –
0,70 m mélységben. • Árapasztó műtárgy bővítése: Az árapasztó műtárgy a töltéskorona 2 m hosszában á lesüllyesztésre kerül. A
lesüllyesztett töltéskorona szakasz gyalogosan átjárható 1:7-as hajlású rámpával csatlakozik a meglévő töltéskorona szintjéhez. A
műtárgy legmélyebb szintjén a zsilip irányában 5 m fenékszélesítést kell végrehajtani. Árapasztó csatorna hordalék eltávolítása, illetve
terméskő stabilizálás is történik. • Vízszintszabályozó műtárgy helyreállítása, zsiliptábla cseréje További információkat a közbeszerzési
dokumentumokban.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

EKR000976822019

vagy napban:

365

vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

Balatonfenyves , Táska, Somogyszentpál, Lengyeltóti, Buzsák, Felsőrajk, Alsórajk, Kilimán, Zalakomár

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Somogyszentpál

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU232 Somogy

1. a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Balatonfenyves 0131 hrsz., Táska 0103 hrsz., valamint
Somogyszentpál 019, 034, 062 és 064 hrsz-ú területei (Vízilétesítmények megvalósítása a „
Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója” során),

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Projektelem: Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója A Somogyszentpáli rétek vízelvezető és
szabályzó rendszerének rekonstrukciója a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Területen, Natura 2000 kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési, és különleges madárvédelmi területeken, valamint a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett
hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari területbe tartozó Nekota
berekterületen valósul meg. Feladatok: • Nyugati-övcsatorna 11+670 km szelvény: Hunyadi-Eszterházi-csatorna zsilipes bújtató
felújítása • Nyugati-övcsatorna 13+008 km szelvény bal part: új árapasztó műtárgy építése • Nyugati-övcsatorna 13+015 km szelvény:
Határbelvíz-csatorna zsilipes bújtató felújítása • Határkülvíz-csatorna 2+422 km szelvény: Határbelvíz-csatorna (2+218 km) bújtató
felújítása • Határbelvíz-csatorna 3+900–4+190 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, kotrás, a vízjogi üzemeltetési engedély
szerinti vízszállítóképesség helyreállítása • Határbelvíz-csatorna 4+190–5+268 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, kotrás, a
vízjogi üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása • Határbelvíz-csatorna 5+272 km szelvény: új zsilipes műtárgy
építése a lokalizációs töltésben, lokalizációs töltés erősítése További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (Hónapban
megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.

10

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása

10

Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember
MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán
felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó

10

Költség szempont:

EKR000976822019

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati összár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
365

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

II.2.12) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100 % támogatás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Pogányvölgy

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU232 Somogy

A teljesítés helye:

2. a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Lengyeltóti 0339, 0342/2, 0342/3 és 0359 hrsz-ú, valamint
Buzsák 025 hrsz-ú területe (Vízilétesítmények megvalósítása a „Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója
” során),

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Projektelem: Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója A Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója Natura 2000 kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési, és különleges madárvédelmi területeken valósul meg. A tervezett vízimunkák kivett művelési ágú ingatlanokat
érintenek, a Somogy megyéhez tartozó Lengyeltóti és Buzsák települések külterületén. Feladatok: • Keleti-Bozót-csatorna 9+770 km
szelvény jobb part: új torkolati zsilip építése a Ricei vízfolyás torkolatában • Keleti-Bozót-csatorna 9+786 km szelvény:
Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása • Keleti-Bozót-csatorna 12+016 km szelvény jobb part: Tatárvári-árok torkolati zsilip
felújítása • Keleti-Bozót-csatorna 9+810–9+890 km szelvény között: jobb parti depónia koronamagasítás • Új torkolati zsilip építése a
Ricei vízfolyás torkolatában • Csisztai-belvízcsatorna bújtató felújítása • Tatárvári-árok torkolati zsilip felújítása •
Csisztai-belvízcsatorna 4+620–5+270 km szelvény között: gyökérzónás iszapolás, a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti
vízszállítóképesség helyreállítása További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és árazatlan
költségvetés tartalmaz.
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(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (Hónapban
megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.

10

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása

10

Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember
MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán
felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati összár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
365

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

II.2.12) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100 % támogatás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:

EKR000976822019

3 - Kilimán és Gelse

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala

3. az ex lege védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Felsőrajk 032, Alsórajk 066, Kilimán 0112, 062, 064
, 066, 068, 069, 070, 071, 072 a 072 b, 073, 074, 075, 076, 077 a, 077 b, 077 c, 078, 079, Gelse 012 a,
012 b, 012 c, 012 d, 012 f, 011/2, 08, 07/7. hrsz-ú területei (Vízilétesítmények megvalósítása a „Kilimán
és Gelse települések közigazgatási területén tervezett vizes élőhely rekonstr.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Projektelem: Kilimán és Gelse települések közigazgatási területén tervezett vizes élőhely rekonstrukció a Principális-csatorna
mentén A projektterület általános természetvédelmi célkitűzése az azon található, a Natura 2000 területkijelölés alapjául szolgáló
közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, a Natura
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A
tervezett beruházás Felsőrajk, Alsórajk, Gelse és Kilimán települések közigazgatási területeit érinti. Feladatok: • Természetközeli
átjárható fenékküszöb kialakítása a Falu-patakon • Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a V-2 jelű árok 0+170 – 0+179
km szelvényei között • Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Falu-patak 0+609 km szelvényében • Szabályozható vízszint tartó,
leeresztő műtárgy a V-2 árok 0+000 km szelvényében • Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+750 km
szelvényében • Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+355 km szelvényében • Meglévő áteresz
átépítése a V-1 jelű árkon • V-1 jelű árok és csatlakozó árkok iszapolása, árokképzés • V-2 árok és csatlakozó árkok iszapolása • A
Falu-patak iszapolása a 0+550 – 0+650 km szelvények között • Ökológiai menedékhelyek létesítése • Principális-csatorna
depóniájának rendezése a 39+355 – 39+750 tkm szelvények között További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét
képező tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (Hónapban
megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.

10

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása

10

Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember
MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán
felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati összár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

365

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható
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Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

II.2.12) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100 % támogatás

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Miháld

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala

4. a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Zalakomár 0430 hrsz-ú területe (Vízilétesítmények
megvalósítása „A Miháldi vízfolyás 0+126 km szelvényében lévő töltés rekonstrukciója” során).

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. Projektelem: A Miháldi vízfolyás 0+126 km szelvényében lévő töltés rekonstrukciója A Zalakomári Madárrezervátum legfontosabb
vízfolyása a Miháldi-patak. A vízfolyás alsó szakaszát kísérő égerláp jelenlegi állapotában természetvédelmi értéket képvisel, az „
ősállapot” fenntartása ezért célszerű. Az égerláp tűri, sőt igényli az időszakos vízborítást, amelyet a Miháldi vízfolyás segítségével meg
is kapott eddig. A terület vízutánpótlása innen valósult meg a Miháldi-patak 0+126 km szelvényben található zsilip segítségével. A
töltés egy korábbi nagyvizes időszakban megrongálódott és át szakadt. A fenti okok miatt a területen található láperdők, sásosok
gyorsan kiszáradnak, ezért a töltés rekonstrukciójára van szükség. Feladatok: • Töltés helyreállítása: A 150 m hosszú töltés, 110 m-es
szakaszán az átbukó víz a kavicsolt töltéskoronát és a mentett oldali füvesített rézsűt megbontotta, a töltésanyagot a víz részben a
rézsűlábhoz helyezte el, részben az alvízi mederbe sodorta. A töltés egy helyen 7 m szélességben átszakadt. A töltéskoronán
kimosódások találhatók 0,20 – 0,70 m mélységben. • Árapasztó műtárgy bővítése: Az árapasztó műtárgy a töltéskorona 2 m hosszában
á lesüllyesztésre kerül. A lesüllyesztett töltéskorona szakasz gyalogosan átjárható 1:7-as hajlású rámpával csatlakozik a meglévő
töltéskorona szintjéhez. A műtárgy legmélyebb szintjén a zsilip irányában 5 m fenékszélesítést kell végrehajtani. Árapasztó csatorna
hordalék eltávolítása, illetve terméskő stabilizálás is történik. • Vízszintszabályozó műtárgy helyreállítása, zsiliptábla cseréje További
információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (Hónapban
megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 48 hónap.,
Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.

10

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása

10
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Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember
MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán
felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati összár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

365

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

II.2.12) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100 % támogatás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
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. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114.§ (2) bek szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arra
vonatkozóan, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bek k) pont kb) alpontját a 321/
2015 (X.30.) Korm.r. 8.§ i) pont ib) alpontja vagy a 10.§ g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015(X.30.) Korm.r. 17.§ (2) bek szerint, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót; valamint az általa, alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 7. §
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
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felel. Öntisztázás: A Kbt. 64.§ (1)-(2) bek alapján a Kbt. 62.§ (1) bek b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb
kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki
a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bek szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság a 188.§ (5) bek szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési
Hatóság a 188.§ (4) bek szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§ (5) bek szerinti - jogerős határozata kimondja
az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A
jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. 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.r. 13.§]. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 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. [321/2015.(X.30.) Korm.r. 1.§ (7) bek] Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok
fenn nem állása igazolásának körében Ajánlatkérő nem kéri az ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az
ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő
attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki. [424/2017.(XII.19.) Korm.r. 12.§ (2) bek]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafele számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak (elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított éves beszámolójának egyszerű
másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, úgy kérjük, erről nyilatkozni szíveskedjenek, mivel a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ajánlatkérő a jelen alkalmassági feltétel
tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) és (3) bekezdésére. A Kbt. 65.§ (6) bekezdésében
foglaltak alapján a P/1 alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt
minimumkövetelménynek. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a
Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdései
szerint köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre 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. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része "
egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban
meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 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 eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben egynél többször negatív volt a mérleg szerinti eredménye. Amennyiben ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Alkalmatlan
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési beruházások) származó nettó árbevétele nem éri el az 1. rész
esetében a 90 millió Ft-ot, az 2. rész esetében a 25 millió Ft-ot, az 3. rész esetében a 65 millió Ft-ot, a 4. rész esetében a 18 millió Ft-ot
.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését,
végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit felelős műszaki vezetőként be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok a szakember esetében:  a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat,
amelyből derüljön ki, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;  a
szakember szakmai tapasztalatát ismertető, sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy
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abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek)teljesülése;  végzettséget és/vagy képzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű másolata vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben
szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. 1. rész tekintetében: Nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti MV-VZ - vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai tapasztalattal. A 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. Melléklet, IV. Felelős műszaki vezetés fejezet, 3. részében (A sajátos
építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) a táblázat 10. sorának E oszlopa szerint MV-VZ jogosultság megszerzéséhez
okleveles építőmérnöknek 3 év, építőmérnöknek, mélyépítés mérnöknek, közlekedésépítés mérnöknek, vízellátás mérnöknek,
csatornázás mérnöknek 4 év szakmai gyakorlati időre van szüksége. Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként. A további alkalmassági
feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: késedelmi: nettó vállalkozó díj 0,5%-a/naptári nap, meghiúsulási: nettó vállalkozói díj 20%-a. Jótállás: Műszaki átadás átvétel
lezárásának napjától számított kötelező 12hónap. Teljesítési biztosíték: össz-vállalkozási díj 2%-a, Jólteljesítési biztosíték:
össz-vállalkozási díj 2%-a A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkozni kell az ajánlatban a (4) bekezdés szerinti
biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan. Részletesen a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Projekt elnevezése: „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” Finanszírozási mód: utófinanszírozás Finanszírozási mérték: 100 % támogatás
Tartalékkeret nem biztosított. Előleg biztosított (nettó ellenszolgáltatás 5 %-a). Fizetés elektronikus úton történik. A szerződés
ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt.135. § (1)-(3), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:
155. § az irányadó. Részletesen a szerződés tervezetben foglaltak szerint. Számlázás: Nyertes ajánlattevő 3 db részszámla és 1 db
végszámla benyújtására jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
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Nem

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.10.07

14:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.10.07

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra. Ajánlatkérő (AK) az ajánlattételi
dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevőknek (AT), melyek az EKR-ben érhetők el. 2. Az EKR-ben csatolt
formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak jelszó nélkül AcrobatReader programmal olvasható, PDF
kiterjesztésűnek kell lenni; az árazott költségvetést Excel formátumban is be kell nyújtani. 3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS Pogányvölgyi rétek: gyülekezés:2019. szeptember 30. 10:00 órakor, találkozási pont: Lengyeltóti, a lengyeltóti-buzsáki út és a
Keleti-Bozót csatorna keresztezésénél (46.655773, 17.608403) - Somogyszentpáli rétek: gyülekezés 2019. szeptember 30. 11:00
órakor, találkozási pont: Balatonfenyves, Imre Majori bekötő út, Vízház (Balatonfenyvesi szivattyúház) előtti parkoló (46.708674,
17.479598) - Miháldi vízfolyás: gyülekezés 2019. szeptember 30.13:00 órakor, találkozási pont: Somogysimonyi Fő utca- Arany J.
utca elágazás (46.487764, 17.209639) - Kilimán-Gelse: gyülekezés 2019. szeptember 30. 14:30 órakor, találkozási pont: Kilimán,
a templom előtt (Petőfi utca 88.) (46.637704, 16.995338) 4. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 5. AK a Kbt
.75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az ajánlatok mindegyike meghaladja a Kbt. 75
.§ (4) bekezdésnek megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 6. AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt.76.§ (2)
bekezdés c) pontja értelmében a legjobb ár-érték arány szerint értékeli a megadott értékelési szempontok alapján. Az értékelési
részszempontonként adható pontszám: 0-10. A Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján az értékelési módszer: az ár esetében a fordított
arányosítás, a minőségi részszempontok esetében (többlet jótállás, hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása, szakember
többlettapasztalata) a pontkiosztás elve. Értékelési módszer részletesen a közb. dok.-ban. 7. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése
során alkalmazott hátrányos helyzetű munkavállalók számát értékeli, azaz a megajánlott hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatására jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során kell, hogy sor
kerüljön. Hátrányos helyzetű munkavállaló(k) megajánlása esetén a hátrányos helyzetű munkavállaló(k) - név szerint kerüljenek
megjelölésre, - kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely
jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak, - a szerződés teljesítésével összefüggésben (
annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel
kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat), - továbbá szükséges a hátrányos helyzetű
munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlatban történő csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására
személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata). 8.Ajánlatkérő a szakember többlettapasztalat értékelési
szempontnál a teljesítésbe bevont szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton (okleveles
építőmérnöknek 3 év, építőmérnöknek, mélyépítés mérnöknek, közlekedésépítés mérnöknek, vízellátás mérnöknek, csatornázás
mérnöknek 4 év szakmai gyakorlati időre van szüksége) felüli tapasztalatát értékeli. 9.A Kbt.131.§ (9) bekezdés alapján AK
tájékoztatja továbbá AT-ket, hogy AK a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerz. megkötésének
kötelezettsége alól, valamint a nyertes AT akkor mentesül szerz.kötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem
látható körülmény miatt a szerz. megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerz.től való
elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 10. Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerz.kötés időpontjára a 322/2015.
Korm.r.(X.30.) 26.§ alapján az 1. és 3. rész esetében: legalább 40 millió forint/év és legalább 4 millió forint/káresemény, a 2. és 4.
rész esetében: legalább 20 millió forint/év és legalább 2 millió forint/káresemény minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás a Kbt.135.§ (2)-ben foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési (C.A.R.)
biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerz.
szerinti kivitelezési munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre, a meglévő és szomszédos építményekre is.
Részletek a közb. dok.-ban. 11. Ajánlattétellel kapcsolatos további információk részletesen a közb. dok.-ban. 12. Felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Nyiri Csaba, lajstromszáma:00289
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.09.24
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(A rendszer automatikusan tölti)

