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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440470-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 212-440470

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

HM Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Lehel utca 35–37.
Budapest
1135
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok, főigazgató
Telefon:  +36 12365226
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 
Fax:  +36 12365128
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
AK03174
Pf. 74.
Budapest
1155
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok, főigazgató
Telefon:  +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 
Fax:  +36 14338007
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
HM Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Okmányátvevő helyiség
AK03174
Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter, dandártábornok, főigazgató
Telefon:  +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 
Fax:  +36 14338007
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5) Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Gyorsintézkedések: Kármentesítések tervezése.

II.1.2) Fő CPV-kód
90700000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési keretmegállapodás/ Gyorsintézkedések: Kármentesítések tervezése.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 157 480 316.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
90700000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, 1135 Budapest Lehel utca 35-37, I. épület 921. számú
iroda.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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„Gyorsintézkedések: Kármentesítések tervezése”, tervezési keretmegállapodás alapján 2018., 2019., 2020. és
2021. évekre, mindösszesen nettó 157 480 316 HUF keretösszegben, az alábbi éves megbontásban:
2018. év: nettó 39 370 079 HUF;
2019. év: nettó 39 370 079 HUF;
2020. év: nettó 39 370 079 HUF;
2021. év: nettó 39 370 079 HUF.
Elvégzendő feladatok általánosságban:
A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) részét képező Országos Környezeti Kármentesítési Program
(OKKP) Honvédelmi Alprogram célja, hogy a korábbi katonai használatból adódó, hátrahagyott tartós
környezetszennyeződések károsító, veszélyeztető hatását megszüntesse, illetve a keletkezett szennyezést
felszámolja, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása érdekében.
A kármentesítések tervezése keretében végrehajtásra tervezett főbb feladatok:
— a szennyezéssel érintett területeken tényfeltárás, tényfeltárási záródokumentáció készítése,
— műszaki beavatkozási tervdokumentáció és a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk elkészítése,
— bontási és egyéb a szennyezések kiterjedése okán indokolt és szükséges tervek készítése,
— egyéb, egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttér anyagok, vizsgálati összefoglalók készítése,
— hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása,
— megvalósíthatósági tanulmány, valamint költség-haszon elemzés elkészítése, és az Irányító Hatósággal
történő minőségbiztosítása,
— illetve eseti mintavételezés lefolytatása, a minták laborba történő szállítása, laborálása és kiértékelése, arról
jelentés összeállítása.
A tervekhez Ajánlattevő által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok, szükség szerinti
helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is az Ajánlattevő feladata.
Feladatok részletezése:
— Adatgyűjtés, egyeztetés, tervek áttekintése, helyszín felmérése
— Tényfeltárás elvégzése (a lehetséges talaj- és talajvíz-szennyeződés detektálása, lehatárolása)
— A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében megfelelő talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas
fúráspontok kialakítása (minimálisan 400 fm fúrási hosszban)
— Tényfeltáró záródokumentáció készítéséhez megalapozó talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet alapján
— Tulajdoni lapok és birtokhatár sarokpontok beszerzése
— Tényfeltárási záródokumentáció összeállítása
— Műszaki beavatkozási tervhez kiegészítő, pontosító vizsgálatok elvégzése
— Műszaki beavatkozás terv készítése („D” kármentesítési határérték feletti szennyezés esetén)
— Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése
— Tervdokumentáció(k) hatóság általi jóváhagyatása, engedély(ek) beszerzése
— Épületbontási terv készítése, szükség szerinti engedélyeztetése
— Tartálybontási terv készítése, szükség szerinti engedélyeztetése
— Fakivágási engedélyezési terv készítése, engedélyeztetése
— Egyeztetéseken történő részvétel, egyeztetési jegyzőkönyv és emlékeztető készítése
— Megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítése (KEHOP-3.3.0 konstrukció)
— Költség-haszon elemzés (CBA) készítése (KEHOP-3.3.0 konstrukció)
— Az MT és a CBA Irányító Hatóságnál történő minőségbiztosíttatása, rendelkezésre állással
— Mintavételi fúratok (megfelelő talaj- és talajvíz-mintavételre alkalmas fúráspontok) létesítése (minimálisan
400 fm fúrási hosszban)
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— Akkreditált talajmintavétel
— Akkreditált talajvíz-mintavétel
— Talaj- és talajvízminták laborálása (TPH, BTEX, általános vízkémia, stb.)
— Laborvizsgálati eredmények kiértékelése, javaslattétel a beavatkozásra
Elkészítendő tervdokumentációk:
— Engedélyezési tervdokumentációk: a hatósági eljárásnak megfelelő pld. számban, papír alapon + további 2
pld. papír alapon + 1 pld. CD-n.
— Tervdokumentációk, megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés végleges változata: 4 pld.
papír alapon, 1 pld. CD-n.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3. M2.) alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember – többlet
szakmai gyakorlati idő mértéke (hónapok száma) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3. M3.) alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember – többlet
szakmai gyakorlati idő mértéke (hónapok száma) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3. M4.) alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember – többlet
szakmai gyakorlati idő mértéke (hónapok száma) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 157 480 316.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.5. pontban a szakemberek képzettségére és tapasztalatára vonatkozó megajánlások a 322/2016. (X. 30.)
Korm. rend. 9. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek.
A Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pont alapján a nyertes ajánlattevővel a megkötendő keretmegállapodás
alapján,írásbeli konzultációt követően, egyedi szerződések megkötésével kerül sor a beszerzés
megvalósítására.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő (AK) hivatkozik a Kbt. 63. (3) bekezdésére.
Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. §
(1)-(3)alapján az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. Korm.r II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a Közös AT-k mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő
szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.
Az AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT-k rendelkezésére
bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdései alapján az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 321/2015. Korm.r. 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az AT-vel szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban
az esetben is szükséges erre vonatkozó nyilatkozat benyújtása. (KKD 2.melléklet 9.minta 14.pont)
AT a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8.§(1) bekezdése alapján szerepeljen az
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara névjegyzékben, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás: A hazai gazdasági szereplők a tervezői, illetve mérnöki jogosultság meglétét az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés igazolásával, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők pedig a
letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagság fennállásával igazolják.
AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatokat tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni,
így azok nem lehetnek az ajánlati felhívás feladásának napjánál korábbi keltezésűek.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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P1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19.§
(1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó
igazolással az alábbi tartalommal:
— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
— mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e
30 naptári napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.
Előzetes Igazolás: A 321/2015. Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II.
Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján
elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész Alfa szakaszát kell
kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő
határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására:
Valamennyi számlavezető – pénzügyi intézményétől származó igazolás az alábbi tartalommal:
— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
— mióta vezeti az ajánlattevő számláját;
— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e
30 naptári napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben
bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény
alátámasztására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi
számláján 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1) AT a 321/2015. Korm.r.21.§(3)a) alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónap) befejezett,de maximum 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített,
környezetvédelmi hatóság által elfogadott környezetvédelmi kármentesítés tervezési szolgáltatásra vonatkozó
referenciáit.
Az alkalmasságot kizárólag a 219/2004. (VII.21) Korm.rendelet alapján, tényfeltárási záródokumentáció és/vagy
műszaki beavatkozási terv készítésére vonatkozó referenciával lehet igazolni,nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevők esetén az Ajánlatkérő egyenértékű referenciát is elfogad.



HL/S S212
04/11/2017
440470-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7 / 11

04/11/2017 S212
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7 / 11

M2)M3)M4):AT a 321/2015.Korm.r.21.§(3)b) alapján mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket,
megnevezésükkel, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével.
Ajánlatkérő a szakmai alkalmasság vizsgálata során kizárólag az értékelés körében megajánlott szakembert
veszi figyelembe.
Ajánlatkérő szakmai tapasztalat alatt a szakmai gyakorlati időt érti.
Előzetes igazolási mód:
M1-M4) A 321/2015.Korm.r.1.§(1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a 321/2015.Korm.r.
II.Fejezetének megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. AK a 321/2015.Korm.r.2.§(5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát (AT-nek az EEKD IV. rész Alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV.rész további (A-D) szakaszait nem.)
Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerinti igazolás módja:
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) a 321/2015.Korm.r.22. § (1)-(2) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás, vagy az AT
saját nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— a szolgáltatás tárgya,
— a szolgáltatás mennyisége (fm),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
— a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontja);
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a tervezési feladat környezetvédelmi hatóság által elfogadásra került.
AK hivatkozik a 321/2015.Korm.r. 21/A §, és 22.§(5)bek.-re.
M2)-M4):
— AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről,
— a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzai,
— a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai,
— végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
AK hivatkozik a Kbt.65.§(6)-(7),(9) és (11), 140.§(9) és a 321/2015.Korm.r.24.§(1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap)
befejezett, de maximum 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített,
környezetvédelmi hatóság által elfogadott környezetvédelmi kármentesítés tervezési szolgáltatásra vonatkozó
referenciával, melyben a tényfeltáró fúrások hossza min. 300 fm. Az alkalmasságot kizárólag a 219/2004.
(VII.21) Korm. rendelet alapján, tényfeltárási záródokumentáció és/vagy műszaki beavatkozási terv készítésére
vonatkozó referenciával lehet igazolni, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén az Ajánlatkérő
egyenértékű referenciát is elfogad.
M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
— okleveles építőmérnöki vagy vízépítési üzemmérnöki végzettséggel, és
— a 266/2013 (VII.11) Korm.r. 1.melléklet I. 2. rész vízgazdálkodási építmények tervezése, területi
vízgazdálkodás építmények tervezése jogosultság megszerzéséhez szükséges,
a) okleveles építőmérnökként 3 év,
b) építőmérnökként/vízépítési üzemmérnökként 5 év
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M3) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
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— a környezetvédelmi szakértő környezetvédelem (víz- és földtani közeg védelem) területén szakértői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: 297/2009 Korm.r.)
2.sz. melléklet I/3. pontjában feltüntetett végzettségek bármelyikével, és
— a 297/2009 Korm.r. 6.§ (3) bekezdésében felsorolt területek bármelyikében
a) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év,
b) főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett oklevél esetén 8 év
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M4) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
— a vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás részterületen szakértői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 2.sz. melléklet III/10. pontjában feltüntetett
végzettségek bármelyikével, és
— a 297/2009 Korm.r. 6. § (3) bekezdésében felsorolt területek bármelyikében
a) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év,
b) főiskolai szintű képzésben vagy legalább 8 féléves alapképzésben szerzett oklevél esetén 10 év,
c) egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén továbbá szakirányú, legalább
kétéves posztgraduális végzettség esetén 5 év,
d) főiskolai szintű képzésben vagy legalább 8 féléves alapképzésben szerzett oklevél esetén továbbá
szakirányú, legalább kétéves posztgraduális végzettség esetén 6 év
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A 3 terület (M2,M3,M4) vonatkozásában a szakemberek közötti átfedés megengedett.
Ajánlatkérő az M2);M3;M4) pontokban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében rögzíti, hogy
az M2);M3);M4) pontokban megadott végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is elfogad az alkalmasság
vizsgálatakor.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes Ajánlattevő az egyedi szerződésekben meghatározottak szerint, a keretmegállapodás mellékletét
képező árazott költségvetés alapján az egyedi szerződésekben rögzített tételek teljesítése esetén jogosult
számlát kiállítani.
A számla ellenértékét Megrendelő a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30
napon belül átutalással egyenlíti ki a Magyar Államkincstár fizetési rendje és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
szerint.
Az ajánlati ár, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdéseire, az Art. 36/A.§-ra.
A részleteket lásd. tervezési keretmegállapodásban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/12/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/12/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
HM Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Okmányátvevő helység, 1134 Budapest,
Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a
képviseleti jogosultságot igazolni kell.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
A. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei a KKD-ban.
b. A 321/2015.Kr.30.§(4)alapján AK a P1),az M1)-M4),és a szakmai alkalmassági feltételeket a minősített AT-k
jegyzékéhez képest szigorúbban hat.meg.
c. AK nem követeli meg,és nem teszi lehetővé gazd.szerv. létrehozását a szerz. teljesítéséhez.
d. A KKD-t aKbt.57.§(2)bek.alapján ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak
elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
e. A Kbt.77.§(1)bekezdése alapján:



HL/S S212
04/11/2017
440470-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10 / 11

04/11/2017 S212
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10 / 11

Az ajánlat összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékek összege
adja.A maximálisan adható összpontszám:1 000.
Ajánlati ár
— Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0 -10.
— AK a Felolvasólapon szereplő nettó összesen árat értékeli.
— A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap10pontot.Pontszámítás módszere: fordított
arányosítás.
M2)-M4) műszaki szakmai alkalmasság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel
vagy képzettséggel rendelkező szakember(ek)többlet szakmai gyakorlati ideje.
— Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0 -10.
— AK a Felolvasólapon szereplő-az M2)-M4) szakembereknek az alkalmassági minimumkövetelményen felüli-
szakmai többlet gyakorlati időt értékeli.
— Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére(36hó)és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt
maximális(10)pontot ad.Pontszámítás módszere: egyenes arányosítás.
AK„0”hónap többletmegajánlást is elfogad,az ajánlat0pontot kap.
AK hivatkozik a KH2016.évi147.számú útmutatójára.
f. AK hivatkozik a Kbt.47.§(2)bekezdésére.
g. A IV.2.6.)pontban AK2 hónap alatt60naptári napot ért.
h. FAKSZ adatai:Tóth Richárd(00882)Távolléte esetén:Székesi Tamás(00877).
Elérhetőség:HM Védelemgazdasági Hivatal 1555 Budapest Pf.:74.;e-mail cím:beszerzes@hm.gov.hu 
i. AKnem alkalmazza aKbt.75.§(2)e)pontját.
j. Szerződést biztosító mellékköt.:
Késedelmi kötbér:Alapja az adott egyedi szerződés,vagy ha a tervezési feladat több részfeladatból tevődik
össze,a késedelemmel érintett rész nettó tervezői díja,mértéke a kötbéralap napi 1 %-a. Max. a vetítési alap 10
%-a.A kötbérmax. elérése esetén AK jogosult elállni az adott egyedi szerződéstől.
— Meghiúsulási kötbér:Alapja az adott egyedi szerződés nettó tervezői díja,mértéke20 %.
k. AT nyújtsa be:
1. a nyilatkozatokat aláíró,az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szer. írásbeli képviseletére
jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,adott esetben
meghatalmazást.
2. Felolvasólapot a Kbt.66.§(5)bek.szerint(KKD 1.melléklet).
3. nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek értékelési részszempontok szerint megajánlott többlet
szakmai gyakorlati idejének alátámasztására-(szakmai ajánlat)(KKD 1/A.melléklet).
4. Részletes ártáblázatot-(szakmai ajánlat)(KKD 1/B.melléklet).
5. nyil.a Kbt.66.§(2)alapján(KKD 3.sz.minta)(eredeti aláírt példány).
6. nyil.a Kbt.66.§(4)alapján(KKD 4.sz.minta).
7. nyil.a Kbt.66.§(6)alapján(KKD 5.sz.minta)(nemleges esetben is benyújtandó).
8. a KKD II. 7. A. pontja szerinti nyilatkozatok(KKD 9. sz. minta).
l. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
m. Közös ajánlattétel esetén közös AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat eredetiben
vagy hiteles másolatban.
n. A nyertes AT-nek érvényes,a tervezői hibákból fakadó károkra vonatkozó, 2 000 000 HUF/káresemény,
20 000 000 HUF/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie,vagy
meglévő biztosítását a szerződés tárgyára,a fenti összegig kiterjeszteni,melyet a szerződéskötés időpontjában
be kell mutatnia. AT-nek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát a fentiekről.

mailto:beszerzes@hm.gov.hu
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o. A Kbt.71.§bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.
p. Részajánlat tétel nem biztosított,a tervezési feladatok munkafázisai egymásra épülnek,az elvégzett
fúrások,mintavételek eredményeinek birtokában készíthetőek a tervek,a részfeladatok egymástól nem
választhatóak el,nem bonthatóak.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
02/11/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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