ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000185642019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Erdőművelési munkák elvégzése

Ajánlatkérő
neve:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

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

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

EKRSZ_
31222860

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

HU331

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Liszt Ferenc Utca 19.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Kapócs

titkarsag@knp.hu

Telefon:

6000

Ország:

Magyarország

Réka
+36 76482611

Fax:

+36 76481074

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://knp.nemzetipark.gov.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://knp.nemzetipark.gov.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Tóth Csaba egyéni vállalkozó

EKRSZ_
90133776

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Lakitelek

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

tothcsaba2017@outlook.hu

Tóth
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR000185642019

6065

Ország:

Béke Utca 21.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU331

http://knp.nemzetipark.gov.hu/

Csaba
Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000185642019/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
Igen

a fent említett cím:

Nem

másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000185642019/reszletek
Igen

a fent említett címre:
a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

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

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Erdőművelési munkák elvégzése
EKR000185642019

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
77231000-8
II.1.3) A szerződés típusa
II.1.4) Rövid meghatározás:

EKR000185642019

Szolgáltatás megrendelés
Erdőművelési munkák elvégzése keretszerződések keretében, 7 részben Feladatok: Elvégzendő
erdőművelési kézi munkálatok: ültetések (ékásós, gödörfúrós), ápolások (sorkapálás, sorok
sarlózása, sorok gyomlálása, sorközkaszálás (kézi v. motoros), egyszálazás, sarjleverés.
Elegyarányszabályzó munkák: befejezett ápolás, tisztítás. Elvégzendő erdőművelési gépi munkáltok
: tuskóeltávolítás, barázdás ültetés mélyszántással egybekötve (szántás, ültetőgépes ültetés),
pásztás talajelőkészítés, gépi sorközápolás (tárcsázás, zúzás)

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték ÁFA nélkül:

1

Pénznem:

HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

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) Meghatározás
1 - Erdőművelési kézi munkálatok (1)

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
77231000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

Felső Kiskunsági Erdészkerület és Bócsai Erdészkerület területén

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
1. rész: Erdőművelési kézi munkálatok Felső Kiskunsági Erdészkerület és Bócsai Erdészkerület területén Az érintett terület összesen
99 ha. Az alább részletezett munkák területe (ha) arra tekintettel lett megállapítva, hogy egyes munkákat a szerződés hatálya alatt –
az időjárás és a gyomosodás függvényében - több alkalommal is el kell végezni. Elvégzendő erdőművelési kézi munkálatok 1) Ültetések
-ékásós ültetés 20.000 db -gödörfúrós ültetés 65.000 db 2) Ápolások -sorápolás (kapálás) 250 ha -sorápolás (gyomlálás) 2 ha sorközkaszálás (kézi vagy motoros kaszálás) 10 ha -egyszálazás 20 ha -sarjleverés 15 ha A teljesítés helye: Felső Kiskunsági
Erdészkerület (Kunadacs, Kunpeszér, Kunbaracs, Kunszentmiklós, Ladánybene, Fülöpháza) és Bócsai Erdészkerület (Bócsa, Kaskantyú
, Páhi). A fenti mennyiségek előzetes becsléseken alapulnak. Ajánlatkérő a tételes pénzügyi árajánlatban a becsült mennyiségre kér
árajánlatot. Az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő által megajánlott mindösszesen nettó ajánlati ár lesz a megkötött
keretszerződés keretösszege. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult a
keretszerződés tárgya szerinti erdőművelési tevékenységeket bármilyen mennyiségben megrendelni. Az elvégzendő feladat részletes
meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező
szakemberek bevonása. (főben)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

20

80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

EKR000185642019

1

Pénznem:

HUF

Nem

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
24

Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
II.1.5 és II.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt kitöltve. AK alkalmazza a Kbt. 81§(5) bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés
feltételei:1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41§(6)bek. szerint.2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT
csatolja a Kbt.136 §(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekiti (Kbt.131§(4)bek)

II.2) Meghatározás
2 - Erdőművelési kézi munkálatok (2)

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
77231000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

HU333 Csongrád

A teljesítés fő helyszíne:

Bugaci Erdészkerület és Tiszavölgyi Erdészkerület területén

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
2. rész: Erdőművelési kézi munkálatok Bugaci Erdészkerület és Tiszavölgyi Erdészkerület területén. Az érintett terület összesen 110
ha. Az alább részletezett munkák területe (ha) arra tekintettel lett megállapítva, hogy egyes munkákat a szerződés hatálya alatt – az
időjárás és a gyomosodás függvényében - több alkalommal is el kell végezni. Elvégzendő erdőművelési kézi munkálatok 1) Ültetések ékásós ültetés 50.000 db -gödörfúrós ültetés 65.000 db 2) Ápolások -sorápolás (kapálás) 250 ha - sorápolás (sarlózás) 15 ha -sorápolás
(gyomlálás) 8 ha -sorközkaszálás (kézi vagy motoros kaszálás) 30 ha -egyszálazás 10 ha -sarjleverés 15 ha A teljesítés helye: Bugaci
Erdészkerület (Bugac, Bugacpusztaháza, Orgovány, Hajós) és Tiszavölgyi Erdészkerület (Tiszaalpár, Tiszasas, Tiszaug, Lakitelek,
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Csanytelek, Hódmezővásárhely, Sándorfalva, Pálmonostora). A fenti mennyiségek előzetes becsléseken alapulnak. Ajánlatkérő a
tételes pénzügyi árajánlatban a becsült mennyiségre kér árajánlatot. Az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő által megajánlott
mindösszesen nettó ajánlati ár lesz a megkötött keretszerződés keretösszege. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult a keretszerződés tárgya szerinti erdőművelési tevékenységeket bármilyen
mennyiségben megrendelni. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező
szakemberek bevonása. (főben)

Költség kritérium:
Ár kritérium:

20

Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség

80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

1

Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
24

Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
II.1.5 és II.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt kitöltve. AK alkalmazza a Kbt. 81§(5) bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés
feltételei:1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41§(6)bek. szerint.2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT
csatolja a Kbt.136 §(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekiti (Kbt.131§(4)bek)

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

EKR000185642019

3 - Elegyarány-szabályozó munkák (3)

Fő CPV-kód(ok):
77231000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

Felső Kiskunsági Erdészkerület és Bócsai Erdészkerület területén

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
3. rész: Elegyarány-szabályozó munkák Felső Kiskunsági Erdészkerület és Bócsai Erdészkerület területén. Az érintett terület összesen
150 ha. Az alább részletezett munkák területe (ha) arra tekintettel lett megállapítva, hogy a befejezett ápolás és a tisztítás területe
nem fedi le egymást. Elvégzendő elegyarány-szabályozó munkálatok 1) Befejezett ápolások 75 ha 2) Tisztítások 75 ha A fenti
mennyiségek előzetes becsléseken alapulnak. Ajánlatkérő a tételes pénzügyi árajánlatban a becsült mennyiségre kér árajánlatot. Az
eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő által megajánlott mindösszesen nettó ajánlati ár lesz a megkötött keretszerződés
keretösszege. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult a keretszerződés
tárgya szerinti erdőművelési tevékenységeket bármilyen mennyiségben megrendelni. A teljesítés helye: Felső Kiskunsági
Erdészkerület (Kunadacs, Kunpeszér, Kunbaracs, Kunszentmiklós, Ladánybene, Fülöpháza) és Bócsai Erdészkerület (Bócsa, Kaskantyú
, Páhi) Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező
szakemberek bevonása. (főben)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

20

80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

1

Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

EKR000185642019

Nem

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
II.1.5 és II.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt kitöltve. AK alkalmazza a Kbt. 81§(5) bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés
feltételei:1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41§(6)bek. szerint.2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT
csatolja a Kbt.136 §(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekiti (Kbt.131§(4)bek)

II.2) Meghatározás
4 - Elegyarány-szabályozó munkálat (4)

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
77231000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

HU333 Csongrád

A teljesítés fő helyszíne:

Bugaci Erdészkerület és Tiszavölgyi Erdészkerület területén

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
4. rész: Elegyarány-szabályozó munkálatok Bugaci Erdészkerület és Tiszavölgyi Erdészkerület területén. Az érintett terület összesen
150 ha. Az alább részletezett munkák területe (ha) arra tekintettel lett megállapítva, hogy a befejezett ápolás és a tisztítás területe
nem fedi le egymást. Elvégzendő elegyarány-szabályozó munkálatok 1) Befejezett ápolások 75 ha 2) Tisztítások 75 ha A teljesítés helye
: Bugaci Erdészkerület (Bugac, Bugacpusztaháza, Orgovány, Hajós) és Tiszavölgyi Erdészkerület (Tiszaalpár, Tiszasas, Tiszaug,
Lakitelek, Csanytelek, Hódmezővásárhely, Sándorfalva, Pálmonostora). A fenti mennyiségek előzetes becsléseken alapulnak.
Ajánlatkérő a tételes pénzügyi árajánlatban a becsült mennyiségre kér árajánlatot. Az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő által
megajánlott mindösszesen nettó ajánlati ár lesz a megkötött keretszerződés keretösszege. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget
kimeríteni. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult a keretszerződés tárgya szerinti erdőművelési tevékenységeket bármilyen
mennyiségben megrendelni. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező
szakemberek bevonása. (főben)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

20

80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:
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1

Pénznem:

HUF

Nem

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
24

Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
II.1.5 és II.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt kitöltve. AK alkalmazza a Kbt. 81§(5) bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés
feltételei:1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41§(6)bek. szerint.2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT
csatolja a Kbt.136 §(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekiti (Kbt.131§(4)bek)

II.2) Meghatározás
5 - Tuskózás, barázdás ültetés gépi munkái (5)

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
77231000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

HU333 Csongrád

A teljesítés fő helyszíne:

Felső Kiskunsági Erdészkerület, Bócsai Erdészkerület, Bugaci Erdészkerület, Tiszavölgyi Erdészkerület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
5. rész: Tuskózás, barázdás ültetés gépi munkái Az érintett terület összesen 34 ha. Az alább részletezett munkák területe (ha) arra
tekintettel lett megállapítva, hogy a tuskóeltávolítás és a barázdás ültetés mélyszántással területe lefedi egymást, ugyanazon a
területen kell a kétféle munkát elvégezni. Elvégzendő tuskózás, barázdás ültetés gépi munkák: 1) Tuskóeltávolítás 34 ha 2) Barázdás
ültetés mélyszántással 34 ha A teljesítés helye: Felső Kiskunsági Erdészkerület (Kunadacs, Kunpeszér, Kunbaracs, Kunszentmiklós,
Ladánybene, Fülöpháza); Bócsai Erdészkerület (Bócsa, Kaskantyú, Páhi); Bugaci Erdészkerület (Bugac, Bugacpusztaháza, Orgovány,
Hajós) valamint Tiszavölgyi Erdészkerület (Tiszaalpár, Tiszasas, Tiszaug, Lakitelek, Csanytelek, Hódmezővásárhely, Sándorfalva,
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Pálmonostora). A fenti mennyiségek előzetes becsléseken alapulnak. Ajánlatkérő a tételes pénzügyi árajánlatban a becsült
mennyiségre kér árajánlatot. Az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő által megajánlott mindösszesen nettó ajánlati ár lesz a
megkötött keretszerződés keretösszege. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig
jogosult a keretszerződés tárgya szerinti erdőművelési tevékenységeket bármilyen mennyiségben megrendelni. Az elvégzendő feladat
részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező
szakemberek bevonása. (főben)

Költség kritérium:
Ár kritérium:

20

Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség

80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

1

Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
II.1.5 és II.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt kitöltve. AK alkalmazza a Kbt. 81§(5) bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés
feltételei:1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41§(6)bek. szerint.2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT
csatolja a Kbt.136 §(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekiti (Kbt.131§(4)bek)

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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6 - Pásztás talajelőkészítés (6)

Fő CPV-kód(ok):
77231000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

Bugaci Erdészkerület területén

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
6. rész: Pásztás talajelőkészítés a Bugaci Erdészkerület területén. Pásztás talajelőkészítés a Bugaci Erdészkerület (Bugac,
Bugacpusztaháza, Orgovány, Hajós) területén 5 hektáron. A közbeszerzés nyertese a pásztás talajelőkészítés során 50-80 cm
szélességben, 40-60 cm mélységben talajmaróval pásztát készít az elültetendő csemetéknek. Az elkészítendő pászták helyének
kijelölése a helyszínen a kerületvezető erdész irányításával történik, melynek során ügyelni kell arra, hogy ne sérülhessen a homoki
gyep vegetáció, illetve a jelölő, és védett növények populációja. A fenti mennyiség előzetes becslésen alapul. Ajánlatkérő a tételes
pénzügyi árajánlatban a becsült mennyiségre kér árajánlatot. Az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő által megajánlott
mindösszesen nettó ajánlati ár lesz a megkötött keretszerződés keretösszege. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult a keretszerződés tárgya szerinti erdőművelési tevékenységek bármilyen
mennyiségben megrendelni. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező
szakemberek bevonása. (főben)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

20

80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

1

Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Nem

Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
II.1.5 és II.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt kitöltve. AK alkalmazza a Kbt. 81§(5) bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés
feltételei:1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41§(6)bek. szerint.2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT
csatolja a Kbt.136 §(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekiti (Kbt.131§(4)bek)

II.2) Meghatározás
7 - Gépi sorközápolás (7)

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
77231000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

HU333 Csongrád

A teljesítés fő helyszíne:

Felső-Kiskunsági Erdészkerület, Bócsai Erdészkerület, Bugaci Erdészkerület, Tiszavölgyi Erdészkerület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
7. rész Gépi sorközápolás. Az érintett terület összesen 183 ha. Az alább részletezett munkák területe (ha) arra tekintettel lett
megállapítva, hogy egyes munkákat a szerződés hatálya alatt – az időjárás és a gyomosodás függvényében - több alkalommal is el kell
végezni. Gépi sorközápolás 1) Tárcsázás 500 ha 2) Zúzás 50 ha A teljesítés helye: Felső-Kiskunsági Erdészkerület (Kunadacs,
Kunpeszér, Kunbaracs, Kunszentmiklós, Ladánybene, Fülöpháza), Bócsai Erdészkerület (Bócsa, Kaskantyú, Páhi), Bugaci
Erdészkerület (Bugac, Bugacpusztaháza, Orgovány, Hajós), Tiszavölgyi Erdészkerület (Tiszaalpár, Tiszasas, Tiszaug, Lakitelek,
Csanytelek, Hódmezővásárhely, Sándorfalva, Pálmonostora). A fenti mennyiségek előzetes becsléseken alapulnak. Ajánlatkérő a
tételes pénzügyi árajánlatban a becsült mennyiségre kér árajánlatot. Az eljárás nyerteseként kihirdetett ajánlattevő által megajánlott
mindösszesen nettó ajánlati ár lesz a megkötött keretszerződés keretösszege. Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult a keretszerződés tárgya szerinti erdőművelési tevékenységeket bármilyen
mennyiségben megrendelni. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező
szakemberek bevonása. (főben)

Költség kritérium:
Ár kritérium:

20

Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség

80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:
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1

Pénznem:

HUF

Nem

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
II.1.5 és II.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt kitöltve. AK alkalmazza a Kbt. 81§(5) bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés
feltételei:1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41§(6)bek. szerint.2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT
csatolja a Kbt.136 §(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekiti (Kbt.131§(4)bek)

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:
1) A kizáró okok a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. b) AK–a Kbt. 74. § (1) bek. b)
pontja szerint kizárja az eljárásból az AT-t, alvállalkozót, alk. ig. részvevő gazd. szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. 2) Megkövetelt igazolási módok: 2/A) Előzetes igazolás a) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 4.§ (1)bek., 15. § (1)bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
elektronikus űrlap EKR rendszerben való benyújtásával (továbbiakban EEKD benyújtása) köteles előzetesen igazolni a felhívásban
előírt Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok fennállásának hiányát. Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, h a Kbt. 69.
§ (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, és a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához
szükséges adatokat és -szükség esetén- hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, és az
alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazd. szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD
megfelelő részeiben, azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a 321/2015. Korm.r. előírja
. Az AK a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerinti bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot. b)
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (EEKD II.C.
pontban a válasz IGEN), akkor minden érintett szervezetre v. személyre vonatkozó EEKD űrlap kitöltése is kötelező. (Kbt. 67. § (3) bek
és 321/2015. Korm.r. 3.§(3a) bek., 424/2017. Korm.r. 13.§(2) bek). c) A Kbt. 67. § (4) bek. alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § sz. kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alk.
igazolásában részt vevő alv. tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati
kötelezettségének, de az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet vonatkozásában ebben az esetben is külön be kell nyújtania a
külön kitöltött EEKD űrlapot. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT a Kbt. 67. §(4)bek.
szerinti nyilatkozatot nyújt be. d) Az AT az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni arról, h van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Ha van, az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. Korm.r.13.§). e) Öntisztázás Kbt. 64.§(1)-(2)bek. f) Közös AT esetén 321/2015. Korm.r
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.3.§ (3)bek., 424/2017. Korm.r.13.§ g) AK a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló –a 321/2015. Korm. r. megnevezett– elektronikus
nyilvántartásokból is ellenőrzi. 2/B) Igazolás a) A Kbt. 69. § (6) bek szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az AK felhívja a legkedvezőbb AT-t –illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb AT is– a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az AT-nek a 321/2015. Korm. r.8
.§; 10.§, 12-14.§ és 16.§ rendelkezései, ill. a 424/2017. Korm.r.12.§(2)bek. szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. b) Az
alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatkozásában az AT csak az érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó,
külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként. Az érintett szervezetek vagy személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bek
szerinti felhívásra további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bek. és 321/2015.
Korm.r.15.§(1)bek)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági
követelményt. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasságot sem alkalmaz. A karakterkorlátok miatt ajánlatkérő
itt rögzíti, hogy amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1.: Mind a 7 rész tekintetében: A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT-nek az AK Kbt. 69. § (
4) ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. Korm. r. 22. § (1)-(2) bek-ben előírtak szerint. A 321/2015. Korm. r. 22. § (4)-(5) bek. is
alkalmazandó. Ajánlatkérő az M1. esetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat
veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. alkalmasság több referenciával is igazolható. A Kbt. 65. § (6)
bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Részletek: Kbt. 65. § (7
), (9), (11) bekezdés, 67. § (3) bekezdés. A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell
rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
Releváns még: Kbt. 69. § (7) és (9) bekezdés; 321/2015. Korm. r. 1. § és 3. §-ában foglalt előírások. AK – figyelemmel a Kbt. 67. § (2)
bek.-re valamint a 321/2015. Korm. r. 2. § (5) bekezdésére – előírja, hogy a gazdasági szereplőnek csak az EEKD „IV. rész: Kiválasztási
szempontok „alfa”: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” mezőjét kell kitöltenie, a IV. rész bármely további szakaszát nem
; tehát ajánlatkérő minden részben elfogadja a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő az adott rész tekintetében, ha az M.1. pont szerinti minimumkövetelménynek – akár önállóan, vagy a Kbt. 65. §
(6)-(7) bekezdés szerint – megfelel. M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban)
legalább egy vagy több, szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, melyek összességben igazolják, hogy 1. rész: legalább 5 ha
területen végzett erdőművelési tevékenységet 2. rész: legalább 7 ha területen végzett erdőművelési tevékenységet 3. rész: legalább 8
ha területen végzett erdőművelési tevékenységet 4. rész: legalább 8 ha területen végzett erdőművelési tevékenységet 5. rész: legalább
17 ha területen végzett erdőművelési tevékenységet 6. rész: legalább 2 ha területen végzett erdőművelési tevékenységet 7. rész:
legalább 60 ha területen végzett erdőművelési tevékenységet Erdőművelési tevékenység alatt ajánlatkérő a II.1.4) pontban felsorolt
bármely tevékenységet érti, azaz a referencia a tárgyát tekintve bármely rész esetében igazolható a II.1.4) pontban felsorolt bármely (
egy vagy akár több) tevékenység elvégzésével. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy
ugyanaz a referencia több részben is bemutatható. A magasabb „teljesítményszintű” részhez kapcsolódó referencia – ha más részhez is
benyújtásra kerül – igazolhatja az alacsonyabb „teljesítményszintű” részhez kapcsolódó alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. r. 22. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel előírja, hogy a 321/2015. Korm. r. 22. (1) bekezdés a) és
b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szolgáltatás tárgya (az elvégzett
tevékenység rövid bemutatása) - a szolgáltatás mennyisége, (azok a fizikai, műszaki paraméterek, melyek alapján a minimum
követelményeknek való megfelelés igazolható) - a szerződést kötő másik fél neve, címe, - a szerződést kötő másik fél részéről
kontaktszemély megnevezését, és elérhetőségét (telefonszám és/ vagy e-mail cím megadása); - a teljesítés ideje (kezdet és a befejezés
megjelölésével év, hónap, nap pontossággal) - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás,
vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Fentiekre tekintettel, ha ajánlattevő a szolgáltatást
közös ajánlattevőként teljesítette, akkor nyilatkoznia kell arról is, hogy ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült (arányszám megadásával, vagy a teljes ellenszolgáltatás, és az ajánlattevőt megillető
ellenszolgáltatási összegek feltüntetésével) (321/2015. Korm. r. 22. § (5) bekezdés alapján).
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mind a 7 részhez: A Megrendelő egyedi megrendeléssel rendeli meg a szolgáltatásokat a Vállalkozótól a Kbt. 105.§ (1) bek. a) pont
alapján. Az egyedi megrendelések az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 1. § 15. pontja szerinti kötelezettségvállalásnak
minősülnek. A Vállalkozót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített szolgáltatás vonatkozásában illeti meg a
vállalkozói díj. A keretszerződés keretében meg nem rendelt szolgáltatás vonatkozásában a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem jogosult.
Előleg nincs. Kifizetésre a ténylegesen megrendelt és teljesített feladat alapján kerül sor. Ajánlatkérő megrendelésenként állítja ki a
teljesítés igazolást. Kifizetés a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk. 6:130. § (1) bek., 6:155 §-t, és a Kbt.
135. § (1), (5)-(6) bek. is figyelembe véve. A Kbt. 35. § (8)-(9) bek. alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Igen

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Igen

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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Nem
Nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül
ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
Nem

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő:

2019.04.23

14:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy

Az időtartam hónapban:

2

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.04.23

16:00

Hely:

Elektronikus közbeszerzés alkalmazása miatt az EKR-rendszerben. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000185642019/reszletek

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint történik.

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

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen
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VI.3) További információk
1) II.2.5)-höz: Ajánlatkérő 1. számú értékelési szempontként értékeli mind a 7 részben a mindösszesen nettó ajánlati árat (pozitív
egész szám). Tekintettel arra, hogy a keretszerződések tételes elszámolásúak, melyekben az elszámolás alapja az egy mennyiségi
egységre megajánlott nettó egységár (pozitív egész szám), ezért az érvényes ajánlattétel egyik feltétele, hogy ajánlattevő az
ajánlatához csatolja a teljes körűen beárazott tételes pénzügyi árajánlatot. Amennyiben a tételes pénzügyi árajánlat nem kerül
benyújtásra az ajánlat részeként, úgy annak pótlására ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdés rendelkezéseire – nem
rendel el hiánypótlást. Értékelés módszere: fordított arányosítás. Ajánlatkérő a 2. számú értékelési szempontként értékel mind a 7
részben, ha az ajánlattevő be tud vonni a szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi
képzettségek valamelyikével: a) középfokú erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2.
számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó
szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” mértékegységben kell megadni.
Értékelés módszere: arányosítás azzal, minden ajánlat a legkedvezőbb 3-hoz van viszonyítva, 0 fő 0 pont, 3 vagy annál több fő 10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bek c): 0-10 pont. A Kbt. 76. § (9) bek. d) pont szerinti módszer részletes ismertetése az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban (továbbiakban EKD) található. Ajánlattevőnek a 2. értékelési szempont szerinti szakember(ek) bevonásának
alátámasztására a csatolnia kell az alábbi dokumentumokat: a) Ajánlattevő nyilatkozata, mely tartalmazza azoknak a szakembereknek
nevét, akiket a 2. számú értékelési szempont kapcsán be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. b) A szakember releváns
képzettségének igazolására be kell nyújtani a képzettséget igazoló okmány másolatát. c) A szakember rendelkezésre állásának
alátámasztására be kell nyújtani továbbá a szakember által aláírt nyilatkozatot. 2) A II.2.7) ponthoz: a 24 hónap a keretszerződések
hatálya, hatálybalépés az utolsóként aláíró fél aláírásától kezdődik. Az egyes szolgáltatások teljesítési határidejét az egyedi
megrendelések fogják tartalmazni. 3) AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban
határozta meg az M.1. alkalmassági feltételt, így a 321/2015. Korm. r. 24. § (1) bek. nem releváns. 4) Az ajánlat részeként benyújtandó
nyilatkozatokhoz az EKR rendszerben űrlapok találhatóak, továbbá ajánlatkérő .doc formátumban minta-formanyomtatványokat bocsát
rendelkezésre. 5) Az ajánlat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok pl: (a felsorolás nem teljes, részletes jegyzéket lásd az
EKD-ban) Felolvasólap (EKR-ben elektronikus űrlap) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EKR-ben elektronikus űrlap)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján, nyíl. változásbejegyzési eljárásról (EKR-ben elektronikus űrlap)
Nyilatkozat üzleti titokra vonatkozóan Pénzügyi – szakmai ajánlat az 1. és 2. értékelési szempontokra vonatkozóan Az ajánlatban
szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös) ajánlattevő(k)/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet} képviseleti
jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V
. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát. + közös ajánlattétel és / vagy kap.szerv. igénybe vétele esetén egyéb, Kbt.-ben és
EKD-ben rögzített dokumentumok 6) A nem EKR űrlap formájú dokumentumok formájára a 424/2017. Korm. r. 10. § irányadó.
Részletek még EKD-ban. 7) AK nem kér információt azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait az AT nem veszi igénybe (az
EEKD II. rész D) pontját nem kell kitölteni) 8) A közbeszerzés vállalkozási keretszerződések megkötésére irányul.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Ország

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
1) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák. 2) A karakterkorlátozására tekintettel ajánlatkérő az alábbiak szerint egészíti ki a hirdetmény VI.3) pontjában
foglaltakat: a) Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér: 5.000,- Ft/nap meghiúsulási kötbér: egyedi megrendelésben
foglalt, el nem végzett munkára jutó nettó vállalkozási díj 30%-a hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett feladatrészre eső
nettó vállalkozási díj 20 %-a. b) Idegen nyelvű dok. benyújtásakor a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. AK az AT általi
felelős fordítást is elfogadja. c) Az ajánlatban szereplő valamennyi összeget HUF-ban kell megadni. A különböző devizák HUF-ra
történő átszámításáról tájékoztatás az EKD-ban. d) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF) e) Közös
aj.tétel Kbt. 35-36. § f) Üzleti titok Kbt. 44. § g) AK a Kbt. 71. § (6) bek. 2. mondat szerinti korlátozással nem él h) AK nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. i) A IV.2.6) pont a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap j) Az EKR-ben
az űrlapokon felül elérhető EKD 6 kötetből (6 külön fájlból) áll. (I. útmutató, II-III-IV. minták, V. műszaki leírás, VI. szerződéstervezet)
k) FAKSZ: Tóth Csaba (00402) l) További releváns infók a 424/2017. Korm. rendeletben és a 321/2015. Korm. rendeletben.

EKR000185642019

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

E-mail:
Internetcím: (URL)

Postai irányítószám:

dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

1026

Telefon:
Fax:

Ország

Magyarország

+36 18828592
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2019.03.12

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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