ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001107762018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

150 db húshasznú magyar tarka szarvasmarha beszerzése a LIFE12 NAT/
HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a
Kiskunságban” című projekt keretében

Ajánlatkérő
neve:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
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

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

Liszt Ferenc Utca 19.

Egyéb cím adatok:

Sipos

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU331

siposm@knp.hu

Telefon:

Marietta
+36 76482611

Fax:

+36 76481074

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
68966847

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

dr.strahl.tamas@imperialkft.hu

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

1022

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 12053512

Fax:

+36 12053513

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:

150 db húshasznú magyar tarka szarvasmarha beszerzése a LIFE12 NAT/HU/001188 számú „
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban” című projekt keretében

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
150 db húshasznú magyar tarka szarvasmarha beszerzése a LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek
helyreállítása a Kiskunságban” című projekt keretében: Teljes mennyiség: 1. rész: 20 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar
tarka szarvasmarha üsző 2. rész: 20 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző 3. rész: 20 egyed 2018-as
születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha borjú 4. rész: 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha
borjú 5. rész: 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha borjú 6. rész: 20 egyed 2018-as születésű húshasznú
magyar tarka szarvasmarha borjú 7. rész: 10 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző 8. rész: 10 egyed
2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha borjú 9. rész: 10 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka
szarvasmarha borjú
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

30

vagy a teljesítés határideje:

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
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1 - 20 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka

NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő leszállítása (
átadása): 1. rész: 20 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző. A beszerzésre kerülő egyedek ajánlatkérő
által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:
30

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.
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Igen

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - 20 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

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

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 2. rész: 20 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző A beszerzésre kerülő egyedek ajánlatkérő
által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:

30

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
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Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

LIFE12 NAT/HU/001188

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

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

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 3. rész: 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző borjú A beszerzésre kerülő egyedek
ajánlatkérő által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:

30

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

EKR001107762018

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

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

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 4. rész: 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző borjú A beszerzésre kerülő egyedek
ajánlatkérő által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:

30

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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

EKR001107762018

információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

5 - 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

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

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 5. rész: 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző borjú A beszerzésre kerülő egyedek
ajánlatkérő által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
30

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

6 - 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

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

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 6. rész: 20 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző borjú A beszerzésre kerülő egyedek
ajánlatkérő által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

EKR001107762018

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:
30

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

7 - 10 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

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

A teljesítés helye:

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 7. rész: 10 egyed minimum 1,5 éves húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző A beszerzésre kerülő egyedek ajánlatkérő
által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban kerül részletezésre.

EKR001107762018

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:
30

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
03321100-6

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

EKR001107762018

8 - 10 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka

Igen

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 8. rész: 10 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző borjú A beszerzésre kerülő egyedek
ajánlatkérő által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:
30

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

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

EKR001107762018

9 - 10 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka

Igen

Fő CPV-kód:
03321100-6

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

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Izsák 07/14 hrsz-ú állattartó telephelye

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett egyedek ajánlatkérő részére, egészséges állapotban történő szállítása (
átadása): 9. rész: 10 egyed 2018-as születésű húshasznú magyar tarka szarvasmarha üsző borjú A beszerzésre kerülő egyedek
ajánlatkérő által elvárt egészségügyi paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár
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:

30

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

EKR001107762018

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

LIFE12 NAT/HU/001188

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Magyar Tarka Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete tagságát igazoló dokumentumot.

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) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtania. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban
az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében
az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény 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 és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérőnek a
Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b
) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének
a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az eljárásból - azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt.
2. § (5) bekezdése], - azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani [2. § (5) bekezdése].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírások értelmében 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.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett
jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-14. §-aiban foglalt jogszabályi
előírásokra. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni
vállalkozók nyilvántartásába vagy őstermelői nyilvántartásba, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen
bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók, valamint őstermelők
nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás
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megküldésének napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak
értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
- irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozatnak a
benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 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. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt
igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az
ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő által ajánlatában - az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtja, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség
szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P/1) A nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
összesen nem érte el - az 1. rész vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - a 2. rész vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - a 3. rész
vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - a 4. rész vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - az 5. rész vonatkozásában a 2 millió HUF
értéket, - a 6. rész vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - a 7. rész vonatkozásában az 1 millió HUF értéket, - a 8. rész
vonatkozásában az 1 millió HUF értéket, - a 9. rész vonatkozásában az 1 millió HUF értéket. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (
1) bekezdés c) pontjának második fordulatában hivatkozott jogszabályi feltételre figyelemmel - amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő
által vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését - ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és
pénzügyi alkalmatlanságát, ha a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a - az 1. rész vonatkozásában a 2 millió HUF
értéket, - a 2. rész vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - a 3. rész vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - a 4. rész
vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - az 5. rész vonatkozásában a 2 millió HUF értéket, - a 6. rész vonatkozásában a 2 millió HUF
értéket, - a 7. rész vonatkozásában az 1 millió HUF értéket, - a 8. rész vonatkozásában az 1 millió HUF értéket, - a 9. rész
vonatkozásában az 1 millió HUF értéket. Ajánlatkérő az egyes ajánlati részek vonatkozásában a „közbeszerzés tárgya” kifejezés alatt
szarvasmarha szállítási és/vagy eladási tevékenységet ért. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.
65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában
foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolásnak minimálisan az
alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban) - a
szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége) - a
szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen - az
ellenszolgáltatás nettó összege (nyertes közös ajánlattevőként teljesített szállítás esetén a közös ajánlattevő(k) által elvégzett
egyenkénti teljesítés ellenszolgáltatásának nettó összege is) (HUF) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az
ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt
jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a
részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett
szerződés teljes tárgyának megjelölését is. A Kbt. 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. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt igazolásokat kizárólag
az ajánlatkérő - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a
gazdasági szereplő által ajánlatában - az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében
vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtja, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti,
mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
23. §-a szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított három évben összesen nem rendelkezik - az 1. rész vonatkozásában minimum 12 db mennyiségű, - a 2. rész vonatkozásában
minimum 12 db mennyiségű, - a 3. rész vonatkozásában minimum 12 db mennyiségű, - a 4. rész vonatkozásában minimum 12 db
mennyiségű, - az 5. rész vonatkozásában minimum 12 db mennyiségű, - a 6. rész vonatkozásában minimum 12 db mennyiségű, - a 7.
rész vonatkozásában minimum 6 db mennyiségű, - a 8. rész vonatkozásában minimum 6 db mennyiségű, - a 9. rész vonatkozásában
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minimum 6 db mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti vagy azzal egyenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerinti igazolással igazolt - referenciával. Ajánlatkérő az egyes
ajánlati részek vonatkozásában a „közbeszerzés tárgya” kifejezés alatt szarvasmarha egyed szállítását és /vagy eladását érti.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által az ellenszolgáltatás mennyisége
vonatkozásában előírt minimumkövetelmények ajánlati részenként nem adódnak össze. Az előírt minimumkövetelmények ajánlati
részenként egy vagy több referenciával is teljesíthetőek. Az ajánlattevő által bemutatott referenciák között az átfedés megengedett,
amennyiben a referencia megfelel az ajánlatkérő által az ellenszolgáltatás összege vonatkozásában ajánlati részenként előírt
minimumkövetelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások
figyelembe vételével ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe! Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.
§ (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
vonatkozásában biztosítékot köt ki (a továbbiakban: teljesítési biztosíték), amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás öt százaléka. A Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés
hatálybalépésekor kell a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés teljesítésének
időpontjáig kell érvényben maradnia! A Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében a fentiekben meghatározott biztosítékok
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében részenként: A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglalt vételár a LIFE12 NAT/HU/
001188 azonosító számú projekt keretében kerül finanszírozásra. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő
szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és
azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által
megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő által
kiadott teljesítésigazolást követően - 1 db számla benyújtására jogosult.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

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:
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Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.02.19

12:00

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:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.02.19

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:

Igen

1-6. rész: 300.000 Ft; 7-9. rész: 200.000 Ft

A befizetés helye:

A Kbt. 54. § rendelkezéseit kell alkalmazni

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

10025004-01743630-00000000

Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig az
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
eljárást megindító felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő
módja:
rendelkezésére bocsátania.

V.2) További információk
1.Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (
részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 2.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az EKR rendelet alapján létrehozott és a
Miniszterelnökség által üzemeltetett - a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató - informatikai rendszerben
(Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kerül lefolytatásra, kivéve, ha az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR
alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével nem kötelező. Az
ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében
szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKR rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik 3.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások
értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő
regisztráció szükséges. Az EKR rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ajánlattételre csak olyan
gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági
szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció megtételére. 4. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági
szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő,
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel
is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírások értelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra
vonatkozóan jelezte. 5. A Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, e
gazdasági szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást! 6. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 131. § (4)
bekezdésében foglaltak adott esetben történő alkalmazására, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (
2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 8. A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját azért választotta
ajánlatkérő, mert az ajánlatkérőnek a felhívásban foglalt, konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 9.Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
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a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei (különösen az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai) az irányadóak. 10.FAKSZ: dr. Stráhl Tamás (00383)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.01.25
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