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Tájékoztató az eljárás eredményéről

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://knp.nemzetipark.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481074Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Erdőművelési munkák elvégzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000185642019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
31222860

Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét HU331 6000

Kapócs Réka

titkarsag@knp.hu +36 76482611

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

Tóth Csaba egyéni vállalkozó EKRSZ_
90133776

Béke Utca 21.

Lakitelek HU331 6065

Tóth Csaba

tothcsaba2017@outlook.hu

http://knp.nemzetipark.gov.hu/
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1 - Erdőművelési kézi munkálatok (1)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Környezetvédelem

Erdőművelési munkák elvégzése

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
)
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NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Erdőművelési kézi munkálatok (2)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

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.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(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.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Felső Kiskunsági Erdészkerület és Bócsai Erdészkerület területénA teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Igen

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

20

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Felső Kiskunsági Erdészkerület és Bócsai Erdészkerület területénA teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Elegyarány-szabályozó munkák (3)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

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.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(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, 
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.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Bugaci Erdészkerület és Tiszavölgyi Erdészkerület területénA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

HU331 Bács-Kiskun

Igen

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

20

Nem

Igen

Nem

Nem
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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.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Bugaci Erdészkerület és Tiszavölgyi Erdészkerület területénA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Elegyarány-szabályozó munkálat (4)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

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.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(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.

Igen

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

20

Nem

Igen

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(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, 
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.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Felső Kiskunsági Erdészkerület, Bócsai Erdészkerület, Bugaci Erdészkerület, Tiszavölgyi ErdészkerületA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Tuskózás, barázdás ültetés gépi munkái (5)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

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.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Igen

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

20

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(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.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Bugaci Erdészkerület területénA teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Pásztás talajelőkészítés (6)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

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.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

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

20

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

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

20

Nem

Igen

Nem
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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.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(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.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Felső-Kiskunsági Erdészkerület, Bócsai Erdészkerület, Bugaci Erdészkerület, Tiszavölgyi ErdészkerületA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

77231000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Gépi sorközápolás (7)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

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.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

Igen

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

20

Nem

Igen

Nem

Nem
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V.2) Az eljárás eredménye

2019-004268Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - Erdőművelési kézi munkálatok (1)Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2019/S 054-124624

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

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

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2019-004268Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Erdőművelési kézi munkálatok (2)Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

Nem
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0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2019-004268Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Elegyarány-szabályozó munkák (3)Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

Nem
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NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2019-004268Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

4 - Elegyarány-szabályozó munkálat (4)Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2019-004268Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

5 - Tuskózás, barázdás ültetés gépi munkái (5)Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Nem
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vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2019-004268Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

6 - Pásztás talajelőkészítés (6)Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Nem
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Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2019-004268Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

7 - Gépi sorközápolás (7)Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Nem
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+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

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

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Az eljárás 1. és 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen 
ajánlatot nyújtottak be. Az eljárás 3-7. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy ajánlatot 
nem nyújtottak be. Az 1. és 2. részre a következő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: KÖNIGFA Korlátolt Felelősségű Társaság; 6077 
Orgovány Sport Utca 5. adószám 12430260-2-03. Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem lettek figyelembe 
véve.

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

1) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt 
előírások tartalmazzák.
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2019.03.12 2019.03.18 Tóth Csaba Feladott verzió

Közzétett verzió

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Megjelent 2019.07.19 2019.07.25 Tóth Csaba Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

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

(A rendszer automatikusan tölti)2019.07.19

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma




