
EKR000234342020 2020.04.28 11:22:11

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Magyarország

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481074Fax:Telefon:E-mail:

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

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:7461/2020  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Erdő természetességének helyreállítása 2020Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000234342020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
31222860

Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét HU331 6000

Puskás Mihály

puskasm@knp.hu +36 304884537

www.knp.hu

Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd EKRSZ_
45511202

Rákóczi Út 9. 1/7.

Kecskemét HU331 6000



EKR000234342020
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

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

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234342020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234342020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76998310Fax:+36 308204799Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Domján Ákos

iroda@domjanugyved.hu

www.domjanugyved.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Környezetvédelem

Erdő természetességének helyreállítása 2020

EKR000234342020
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A 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):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

A Kbt. 61.§ (4) bek. alapján nem teszi lehetővé, mert a közbeszerzés tárgyát egy munkaterületen végzendő, párhuzamosan teljesítendő
, vagy egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi, a gazd. recionalitással ellentétes volna.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

HUFPénznem:60 000 000Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatás megrendelés

Az Ajánlatkérő az erdő természetességének helyreállítása tárgyában keretszerződést kíván kötni a jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként. Az erdő természetességének helyreállítását az ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő Bócsa és Kaskantyú 
községhatárokban található, 2015-ben erdőtűzzel érintett erdőrészleteiben, illetve a környékbeli leromlott természetességű erdőkben 
kell elvégezni kb. 110 ha területen egyedi megrendelések alapján. Az erdő természetességének helyreállítása során a 2015-ös erdőtűz 
következtében leromlott természetességű erdőrészletekben vegyszeres úton kell eltávolítani a tűz következtében magról és sarjról 
intenzíven terjedő invazív fafajok egyedeit. A munkálatokkal elsődlegesen érintett invazív fafajok: akác, bálványfa, másodsorban más 
idegen honos intenzíven terjedő fafaj (lásd az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzékét, amelyet a 3. melléklet a 61/2017. (XII. 21.
) FM rendelethez tartalmaz). A részletes feladatmeghatározás a műszaki leírásban található.

Erdő természetességének helyreállítása 2020

Az ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő Bócsa és Kaskantyú községhatárokban található terület.

Az Ajánlatkérő az erdő természetességének helyreállítása tárgyában keretszerződést kíván kötni a jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként. Az erdő természetességének helyreállítását az ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő Bócsa és Kaskantyú 
községhatárokban található, 2015-ben erdőtűzzel érintett erdőrészleteiben, illetve a környékbeli leromlott természetességű erdőkben 
kell elvégezni kb. 110 ha területen egyedi megrendelések alapján. Az erdő természetességének helyreállítása során a 2015-ös erdőtűz 
következtében leromlott természetességű erdőrészletekben vegyszeres úton kell eltávolítani a tűz következtében magról és sarjról 
intenzíven terjedő invazív fafajok egyedeit. A munkálatokkal elsődlegesen érintett invazív fafajok: akác, bálványfa, másodsorban más 
idegen honos intenzíven terjedő fafaj (lásd az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzékét, amelyet a 3. melléklet a 61/2017. (XII. 21.
) FM rendelethez tartalmaz). A Vállalkozó kizárólag olyan módszert alkalmazhat, amelyik szelektív. Az invazív fafaj, a faegyed 
törzsének vastagsága és az őshonos fafajokkal való elegyedés alapján alapvetően az alábbi három vegyszerezési módszer közül kell 
választani a megfelelő eljárást: 1. Szelektív pontpermetezés: A fiatalabb fásszárúak, sarjak esetén, ahol az őshonos fafajok sarjainak 
lombfelülete permetezővel elérhető magasságban van (ellenkező esetben a b) módszert kell alkalmazni), szelektív, irányított pont vagy 
folt permetezési eljárás alkalmazandó. A szelektív pontpermetezés a szerződéses időszakon belül 2020.08.15-és 2020.10.31. közti 
időszakban végezhető fagymentes időben. 2. Célzott kenési eljárások Kéregsebzés-ecsetelés és/vagy kéregkenés/vágásfelület kenés: 
Ebben az esetben a vegyszert nem furatba, hanem a kambiumot elérő vágási sebbe kerül injektálásra (pl. 5 cm hosszúságú, kb. 3 cm 
mély vágás szükséges). A vágások száma a törzs átmérőjének függvénye. A vágások között 2–3 cm-t kell hagyni, hogy ne érje túl nagy 
stressz a fát, mely sarjadzáshoz vezetne. Fiatalabb fásszárúak, bálványfa esetén (kb. 5 cm törzsátmérőig) mechanikus kéregsebzés 
nélkül kivitelezett kéregkenés is alkalmazható. Az invazív fászszárúak által bejárhatatlan területrészeken esetlegesen az invazív sarjak 
eltávolítása és a vágásfelület vegyszerezése lehet szükséges. Az esetlegesen előforduló fakitermeléssel érintett területen a tuskó 
vágásfelületének vegyszerezése szükséges. 3. Endoterápiás kezelések: Fúrás-injektálás: A törzsinjektálás történhet mesterségesen 
kialakított furatokba a közel 5 cm-es törzsátmérő feletti egyedek esetében. A törzs átmérőjének növekedésével növelni kell a fa 
egyedeken kialakított furatok számát (pl. 5-9 cm-nél 2 db, 10-15 cm-nél 3db, 16-20 cm-nél 4 db, 21-30 cm-nél 6 db). Általában 
elegendő 6-10 mm átmérőjű furatot készíteni, amely kb. a gesztig ér (jellemzően 2-4 cm mély). A furatot lefelé irányulóan, a törzs 
tengelyével 45°-os szöget bezárva kell elkészíteni. A furatok vegyszerrel történő feltöltését cseppenés mentesen kell megoldani. Végül 
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Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c)]. A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési módszer: 
1. ért. szempont (ajánlati ár) (valamennyi alszempontra vonatkozóan): fordított arányosítás; 2. ért. szempont (szakember szakmai 
többlettapasztalata) egyenes arányosítás. (Részletesen KD-ban). Az ajánlati ár ért. szemponton belül alszempontok kerültek meghat. .

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

HUFPénznem:60 000 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

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

85Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

ennek a módszernek elengedhetetlen mozzanata a vegyszer kijuttatását követő furatzárás. A vegyszereket a vállalkozó biztosítja. A 
felhasználásra kerülő vegyszerek az alábbiak lehetnek: a 2. és 3. eljárás esetében Medallon vagy ezzel azonos tartalmú 
glifozát-diammónium só tartalmú gyomirtó szer, az 1. eljárás esetében pedig a szuper szelektív Lontrel (klopiralid - 3,6 diklór 
pikolinsav) 300 (300g/l) vagy 600 (600g/l) gyomirtó szer. A vegyszerek kijuttatásához szükséges tapadást és hatékonyságot növelő 
segédanyagokat szintén az vállalkozó biztosítja. A vállalkozó a vegyszer kijuttatása során köteles a növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet előírásai szerint eljárni és az abban foglaltakat betartani. A nyertes ajánlattevőnek a feladatokat 
eseti megrendelések alapján – az abban foglaltaknak megfelelően – kell elvégeznie. Részletes feladatleírás és feltételek a 
közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra.

Igen

Igen

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 
előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban)(36 hónap és azt 
meghaladó érték esetén egyaránt max. pont)

15

Nem

Igen

Nem

7

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet (Továbbiakban: Kr.) 1. § (1) 
bekezdésének és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az 
alkalmassági követelménynek azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz Ajánlattevőnek e tekintetben elegendő az EEKD IV. rész α: („alfa”) pontját kell 
kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtania 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bek. szerint. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy 
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtania 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az 
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia a megfelelést. A Kbt. 69.§ (4)-(7) 
alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőknek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelelnek a 
következőknek: M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában ajánlattevő, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet köteles bemutatni a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: - Nyilatkozat, amely tartalmazza a szakember megnevezését (nevét), szakemberrel jogviszonyban álló 
szervezet megnevezését és a szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel adatokat, - a szakember szakmai tapasztalatát 
és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely alkalmas az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
maradéktalan igazolására (a releváns szakmai tapasztalatra vonatkozó gyakorlati idő kezdő és befejező dátumát kell feltüntetni, év/hó 
bontásban) (szakmai tapasztalat számításánál az AK a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy 
munkát vesz figyelembe) – képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, - a szakember által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír és, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, 
közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a 
szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlatkérő köteles 
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) alapján az ajánlattevőnek 
az ajánlatában – a Kbt. Második Része szerint lefolytatott jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor – a 321/2015. (X.30
.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján (továbbiakban:”Kr.”) a II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) -ben felsorolt kizáró 
okok hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért 
információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás 
kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és -szükség
esetén –hozzájáruló nyilatkozatot. A Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésének felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. 
rendelet 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában 
külön formanyomtatványt kell benyújtani (A nyilatkozattételre irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében 
foglaltak.) Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva 
kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az 
egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtania 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 3. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt 
alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot köteles az Ajánlattevő benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) alapján a kizáró okokra 
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) – (2) -ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.
Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69. § (5)-(7) és (9)-(11),(11a), (13)-(14)
bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján 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.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A kifizetésre von. felt.: A szerz.(ek) utófin.-sal, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt.135.§ (1), (5) (6) bek. alapján kerül kifiz.-re átutalással. 
Részszámlázás: A nyertes ajánlattevő– az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően – jogosult részszámlát benyújtani az 
eseti megrendelések alapján teljesített szolgáltatásokról. Előleg nem biztosított. Az ajánlattétel, a szerz. és kifiz.-ek pénzneme: HUF. 
Szerz.-t bizt. mellékköt.-ek: – Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás ellenértéke, mértéke a 
késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb 20 %-a. – Meghiúsulási kötbér: a 
meghiúsulással érintett egyes szolgáltatások ellenértékének 20 %- a. Irányadó az eljárásban a Kbt. 27/A.§-a. A részl. felt.-t a Szerz.-
terv. tartalmazza.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő - az szerződés teljesítésébe bevonni kívánt – szakemberrel, aki 
rendelkezik legalább 12 hónap növényvédelmi szakmai gyakorlati idővel, valamint a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 17. §-a szerinti, az
I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosító felsőfokú növényvédelmi 
képesítéssel. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet az alábbiakat tartalmazza: „17. § (1) I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer 
forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult a felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy. (2) Felsőfokú 
növényvédelmi képesítésnek minősül: a) egyetemi szintű képzésben, nappali tagozaton okleveles növényorvosi, növényvédelmi 
szakirányon szerzett okleveles agrármérnöki, okleveles agrárkémikus agrármérnöki, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
okleveles kertészmérnöki, növényorvos MSC képzettség, amennyiben a képzés a növényvédelmi tárgyak oktatására legalább 600 
tanórát tartalmaz, és növényvédelmi szakirányú záróvizsgával jár, b) az egyetemi szintű szakirányú továbbképzésben okleveles 
agrármérnök, okleveles kertészmérnök, illetve különbözeti vizsgát tett okleveles biológus, okleveles biomérnök, okleveles erdőmérnök 
és egyéb természettudományi egyetemi végzettségű személy által legalább 24 konzultáció hetes képzésen szerzett okleveles 
növényorvosi szakmérnök vagy okleveles növényvédelmi szakmérnöki végzettség, amely képesítési követelményei az a) pontnak 
megfelelnek, c) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az a) és b) pontban foglalt 
képesítésekkel egyenértékűnek elfogadott végzettség. (3) E rendelet alkalmazásában növényorvosnak kell tekinteni a növényorvosi, 
növényvédelmi szakmérnöki, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki, agrárkémikus agrármérnöki, növényvédelmi szaküzemmérnöki, 
növényvédelmi üzemmérnöki, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaküzemmérnöki, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási 
üzemmérnöki diplomát szerzőt, valamint a növényvédelmi szakirányú záróvizsgát tett agrármérnököt, kertészmérnököt, továbbá a 
növényvédelmi témában szerzett egyetemi doktori vagy magasabb fokozattal rendelkezőt, amennyiben a rendelet hatálybalépése előtt 
rendelkezett I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel. (4) A növényorvos I. forgalmi
kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult, és a növényvédő szer forgalmi kategóriájától 
függetlenül jogosult bármely, e rendeletben meghatározott tevékenység folytatására."

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek)! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm
. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Irányadó a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben és 
az Kbt.69.§ (11a) bekezdésében foglaltak.

Nem

Nem

Nem

Nem
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

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

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.06.02 11:00

HU

2020.06.02 13:00
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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

1. Az ajánlatkérő (Továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszer által üzemeltetett 
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le [Kbt.40.§(1)]. Erre figyelemmel azajánlatokat (Továbbiakban: AJ) az EKR-ben
kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 11. §-ának (9) bekezdésébenfoglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl 
formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. 2. Az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről 
történőregisztráció szükséges [EKRr.6.§(1)]. 3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása 
során figyelemmel kell lenniük az Kbt. 41/A. §-ának (1) és(3) bekezdéseiben foglaltakra. 4. Az ajánlattevő (Továbbiakban: AT) 
alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdése 
alapján is történhet. 5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös 
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. alapján vizsgálja. 6. Ajánlathoz felolvasólapot kell 
csatolni (Kbt.66.§(5)) az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével, figyelemmel az EKRr. 11.§ (1) bekezdésére. 7. AJ-nak tartalmaznia kell 
az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában Kbt.66.§ (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). 
Továbbá AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése (nemleges nyilatkozat 
esetén is) vonatkozásában. Dokumentumok benyújtására irányadó: Kbt.47.§(2), (2a); Kbt. 41/A.§. 8.Több AT közösen is tehet ajánlatot (
közös AT). 9. AT-k alkalmasságának feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (M/1.) 10. AK jelen 
eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t. 11. Kbt.73.§(5): AK a közbeszerzési dokumentumokban (Továbbiakban: KD) közli a 
szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni. 12. 
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. Résszempontok és értékelési módszerek a közbeszerzési dok.-
ban kerülnek részletesen meghatározásra és ismertetésre. 13.AK kizárja projekttársaság létrehozását AT és közös AT-k 
vonatkozásában. 14. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára 
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. 15.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben jelen AF feladásának napján 
érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 16.Nyertes AT-nek a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé kell tennie, a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul 
értesítenie kell. 17.Hiánypótlás vonatkozásában irányadó a Kbt.71.§, Kbt.71.§(5)-(6)-a. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti 
korlátozást nem alkalmazza. 18.Irányadó idő: közép-európai (CET) idő. 19.Több AT közösen is tehet ajánlatot(közös AT). 20.Kbt.54.§: 
az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához. 21.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4). Az AJ-nak 
tartalmaznia kell az AT üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában (nemleges nyilatkozat esetén is). 22. Az 
ajánlati kötöttség időtartama a folyamatba épített ellenőrzésre fiygyelemmel került meghatározásra 23.Faksz: dr. Domján Ákos (
lajstr.szám:00075) Folytatás: AF VI.4.3)

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak és a 424/2017. (XII . 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. § (
2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Nem

Nem

Igen

Igen

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.04.28

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+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:

A Kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően. VI.3) pont folytatása: 24. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) 
bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági 
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is 
érteni kell. 25. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 26. Ajánlatkérő a két hónap ajánlati kötöttség 
alatt 60 napot ért. 27. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz 
csatolni kell: a nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot. Meghatalmazás esetén a 
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 
vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazás körét is. 28. Kieg. tájék. 
EKR keresztül. 29. Ha AT vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet – átalakulásra, egyesülésre vagy 
szétválásra hivatkozással és tekintettel - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás 
tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen az átalakulási, szétválási, vagy egyesülési szerződést, 
vonatkozó cégiratokat. 30. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű 
fordítását csatolni kell a KD-ban meghatározottak szerint. 31.Nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletei és a Ptk. 
szabályai irányadók. 32. A Kbt. 61.§ (4) bek. alapján nem teszi lehetővé ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel, mert a 
közbeszerzés tárgyát egy munkaterületen végzendő, párhuzamosan teljesítendő, vagy egymásra épülő munkafolyamatokat magában 
foglaló, összetett feladat képezi, a gazd. recionalitással ellentétes volna. 33. Az Ajánlati ár értékelési szemponton belül az alábbi 
alszempontok kerültek meghat.:1a alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): szelektív pontpermetezés (akác fafajra) (közepesen járható 
terület) súlyszám: 9;1b alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): szelektív pontpermetezés (akác fafajra) (nehezen járható terület) 
súlyszám: 13;2a alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): kéregsebzés és/vagy kenés (jellemzően akác fafajra) (közepesen járható 
terület) súlyszám: 6; 2b alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): kéregsebzés és/vagy kenés (jellemzően akác fafajra) (nehezen járható 
terület) súlyszám: 1; 3a alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): injektálás (jellemzően akác fafajra, közepesen járható terület) (fiatal, 
sűrűbb állományban) súlyszám: 14; 3b alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): injektálás (jellemzően akác fafajra) (fiatal, sűrűbb 
állományban, nehezen járható területen) súlyszám: 17;3c alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): injektálás (jellemzően akác fafajra) (
idősebb, ritkább állományban, könnyen járható területen) súlyszám: 1;3d alszempont: Ajánlati ár (nettó HUF/ha): injektálás (
jellemzően akác fafajra) (idősebb, ritkább állományban, közepesen járható területen) súlyszám: 11; 3e alszempont: Ajánlati ár (nettó 
HUF/ha): injektálás (jellemzően akác fafajra) (idősebb, ritkább állományban, nehezen járható területen) súlyszám: 5;4a alszempont: 
Ajánlati ár (nettó HUF/ha): injektálás/kéregsebzéskenés (szúrós cserjésben jellemzően akác fafajra) súlyszám: 1;4b alszempont: 
Ajánlati ár (nettó HUF/ha): injektálás/kéregsebzéskenés (gyepterületen elszórtanjellemző akác fafajra) súlyszám: 1; 5 alszempont: 
Ajánlati ár (nettó HUF/ha): kéregsebzés-kenés (bálványfa fafajra) súlyszám: 6. 34. Tov. inf. KD-ben.
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