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19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

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

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy 

érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Postai cím: Liszt Ferenc u. 19. 

Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 Ország: Magyarország 

 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: 

Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Cím: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12. 3/302. 

Fax: 76/322-727 

E-mail: tothcsaba12@t-online.hu 
 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa 

  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság bugacpusztaházi állattartó telepének üzemeltetése 

vállalkozási szerződés keretében. 
 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság bugacpusztaházi állattartó telepének üzemeltetése. 

mailto:tothcsaba12@t-online.
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A KNPI bugacpusztaházi gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNPI saját 

vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével, állattartó telep működtetése vállalkozási 

szerződés keretében.  

A nyertes ajánlattevő feladata a részére átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha 

tenyész- és növendékállatokkal történő, legeltetéssel végzendő természetvédelmi kezelés, 

védett természeti terület működtetése, beleértve a szintén védett természeti területnek 

tekintendő, Bugacpusztaháza állattartó telep működtetését is. Az állattartó telephez 

kapcsolódóan el kell látni a fent megjelölt állatok szakszerű gondozását, tartását és őrzését. 

A nyertes ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feladatait a KNPI által kijelölt állattenyésztési referens 

irányítása, felügyelete alatt kell ellátnia. 

Állatállományi létszám a legeltetett terület nagyságával: 

minimális egyedszáma: Bugacpusztaháza állattartó telep (0567/1a hrsz.) és a hozzátartozó 

területek: 

420-530 ÁE magyar szürke szarvasmarha, 1200 ha területen. 

 

A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben részletezett munkákat védett, fokozottan védett 

természeti területeken és Natura 2000 területeken szükséges elvégezni. 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV kód):  

92533000-6 Természetvédelmi területi szolgáltatások (a Kbt. 3. melléklete szerinti 

szolgáltatás) 
 

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

Időtartam hónapban: [   ] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (2020/03/31) 

 

II.1.5) A teljesítés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területe - 

Bugacpusztaháza állattartó telep (0567/1a hrsz.) 

 

III. szakasz: Értékelési szempontok 

III.1) Értékelési szempontok: 

X Az alábbi értékelési szempontok 

o Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
1 2 3

 

o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
1 3

 

X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
4
 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján választja ki. 
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IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
2 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től 

származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító 

felhívás megküldésének napját megelőző 2 éven belül bármelyik pénzforgalmi számláján 

15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő. 

 

 

Műszaki és szakmai alkalmasság  

M.1. Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében 

alkalmatlan, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincs 

legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik legalább 18 hónap, háziállatok legeltetésében 

és/vagy téli takarmányozásában szerzett szakmai gyakorlati idővel, valamint legalább az 

alábbi képzettséggel: középfokú iskolai rendszerben vagy szakképzésben megszerzett 

aranykalászos gazda, ezüstkalászos gazda, OKJ-s állatgondozó, állattartó szakmunkás, 

állattenyésztő és állategészségügyi technikus, vagy a felsoroltakkal egyenértékű 

képzettség. 

 

A képzettség vonatkozásában az ajánlatkérő akkor is megállapítja a szakember 

alkalmasságát, ha a fentiek szerinti középfokú iskolai rendszerben vagy szakképzésben 

megszerzett képzettséggel nem rendelkezik, de rendelkezik magasabb, felsőfokú iskolai 

rendszerben megszerzett agrármérnök, állattenyésztő mérnök, természetvédelmi mérnök, 

gazdasági agrármérnök, biológus, zoológus, biológia tanár vagy a felsoroltakkal 

egyenértékű képzettséggel. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása 

vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét 

kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe, azaz 1 évben legfeljebb 12 hónap 

szakmai gyakorlati idő vehető figyelembe! 
 

 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

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

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

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz nem nyilvánítja 

eredménytelennek az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább 

két ajánlatot. 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2018/04/13) Helyi idő: (08:00) 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az 

eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig 

jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 
2 

 

A) Az érdeklődés jelzésekor kérjük, szíveskedjenek megadni legalább az alábbi adatokat az 

érdeklődő gazdasági szereplő valamint a közbeszerzési dokumentumok kézbesítési címének 

egyértelmű beazonosíthatósága érdekében: 

a) az eljárás tárgya (A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság bugacpusztaházi állattartó 

telepének üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében), melyre az érdeklődést 

benyújtották, 

b) gazdasági szereplő neve, 

c) gazdasági szereplő székhelye (címe), 

d) gazdasági szereplő adószáma (adóazonosító jele), 

e) kapcsolattartó személy neve, 

f) kapcsolattartó személy telefonszáma, 

g) elektronikus levelezési cím (e-mail) cím, melyre a közbeszerzési dokumentumok 

megküldését kéri. 

 

B) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ra is figyelemmel 300.000 Ft összegű ajánlati biztosíték 

nyújtását írja elő a közbeszerzési eljárásban.  

 

 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/04/05)  

__________________________________________________________________________

________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 

3    
súlyszám helyett fontosság is megadható 

4    
súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, 

súlyszám nem szükséges 
 


