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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001107762018/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

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

Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001107762018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kecskemét 6000

Liszt Ferenc Utca 19.

Árubeszerzés

150 db húshasznú magyar tarka szarvasmarha beszerzése a LIFE12 NAT/HU/
001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban” című 
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SZ/1.) 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. 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. Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények
tekintetében alkalmatlan, ha: 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 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 minimum 6 db mennyiségű, a 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

projekt keretében

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
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2018.12.12

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Az EKR rendelet 20. § (11) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a Kbt. 113. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldés nélkül az összefoglaló tájékoztatást az EKR-ben teszi közzé. 
Az összefoglaló tájékoztatás visszavonása a Közbeszerzési Hatóság értesítése nélkül az EKR-ben történik. Az ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság értesítése nélkül az EKR-ben köteles az összefoglaló tájékoztatás közzétételét megelőzően rögzíteni, hogy mely 
gazdasági szereplőknek kívánja saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást megküldeni. Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás 
iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az EKR-ben a közbeszerzési eljárás adatai között a közbeszerzési eljárás megindításának 
dátumaként megadott időpont az eljárás megindításának lehetséges legkorábbi dátuma. Ajánlatkérő fenntartja azonban a jogot, hogy 
az eljárást ennél későbbi, de a Kbt. 113. § (1) bekezdésének megfelelően az összefoglaló tájékoztatásnak az EKR-ben történő 
közzétételétől számított legfeljebb tizenkét hónapon belül indítsa meg. A jelen összefoglaló tájékoztatásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. 113. §-ában részletezett jogszabályi előírások az irányadóak.

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

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

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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 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. Az EKR rendelet 20. § (6)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) 
bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott 
alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
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