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Magyarország-Kecskemét: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
2022/S 003-004800
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15323888203
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolozsvári-Kovács Rita
E-mail: titkarsag@knp.hu
Telefon: +36 76482611
Fax: +36 76482611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.knp.hu
I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001620342021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001620342021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Tömegtakarmány fuvarozása
Hivatkozási szám: EKR001620342021

II.1.2)

Fő CPV-kód
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)

II.1.3)

A szerződés típusa
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Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)

Rövid meghatározás:
Tömegtakarmány fuvarozása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, fuvarozási
keretmegállapodás keretében 3 rész (Az egyes részek jelen ajánlati felhívásban megjelölésre kerülnek
részenként) vonatkozásában.
Feladatok mindhárom részben az ajánlatkérő által megvásárolt vagy az ajánlatkérő termőföldjein betakarított
és bálázott szárított tömegtakarmány (125cm x 125 cm vagy 125cm x 155cm körbála) valamint (csomagolt
vagy csomagolás nélküli szenázs) tömegtakarmány (bála mérete: 125cm x 125cm) sérülésmentes felrakása,
lerakodása, beszállítása a telephelyre, kazalba deponálás a telephelyen, valamint telephelyek közötti
bálamozgatás. A Fuvarozó kötelezettsége a fel-, illetve lerakodás azzal, hogy az ehhez szükséges felszerelési
tárgyakat, illetve személyzetet is köteles biztosítani.
A becsült mennyiség és becsült távolság szerinti megoszlás részenként kerül megadásra. Az Ajánlatkérő
az egyes részeknél megadásra kerülő várható (becsült) mennyiségi és megoszlási adatokat kizárólag
tájékoztatásul adja meg, azoktól - beleértve a 0 db mennyiséggel szereplő tételeket is - jogosult eltérni.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 77 710 000.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Dunamenti tájegység
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
60100000 Közúti szállítási szolgáltatások

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:
Fülöpszállás-Kígyós-hát telep (6085 Fülöpszállás, Kígyós-hát 0440/2 hrsz.) és Kunszentmiklós-Nagyállás telep
(6090 Kunszentmiklós, Nagyállás 031/f; 031/g; 031/j; 031/m hrsz.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Tömegtakarmány fuvarozása a Fülöpszállás-Kígyós-hát és Kunszentmiklós-Nagyállás telepekre
keretmegállapodás (egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás a Kbt. 105.§ (1) a) pontja szerint) keretében.
Feladat az ajánlatkérő által megvásárolt vagy az ajánlatkérő termőföldjein betakarított és bálázott szárított
tömegtakarmány (125cm x 125 cm vagy 125cm x 155cm körbála) valamint csomagolt vagy csomagolás
nélküli tömegtakarmány (bála mérete: 125cm x 125cm) sérülésmentes felrakása, lerakodása, beszállítása
a telephelyre, kazalba deponálás a telephelyen, valamint telephelyek közötti bálamozgatás. A Fuvarozó
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kötelezettsége a fel-, illetve lerakodás azzal, hogy az ehhez szükséges felszerelési tárgyakat, illetve
személyzetet is köteles biztosítani.
Az Ajánlatkérő által a keretmegállapodás szerinti, a Kbt. 105§ (1) a) pontja szerint közvetlen megrendelés(ek)
útján kerül sor a beszerzésre legfeljebb a 33 000 000,- keretösszeg erejéig.
A becsült mennyiség és becsült távolság szerinti megoszlás:
1) 125-155 cm-es körbála (fűszéna, lucernaszéna, alomszalma; min. 250 kg/bála) szállítása felrakva és
telephelyen kazalba deponálva kb.24 000 db mennyiségben az alábbi becsült megoszlásban:
a) 5-20 km közötti távolságra 7 000 db,
b) 21-40 km közötti távolságra 8 000 db,
c) 41-60 km közötti távolságra 6 000db,
d) 61 km vagy a feletti távolságra 3 000 db.
2) 125-130 cm átmérőjű (min. 500 kg/bála) csomagolt, vagy csomagolás nélküli szenázs
szállítása felrakva és telephelyen kazalba deponálva: 0 db.
Az Ajánlatkérő a fenti várható (becsült) mennyiségi és megoszlási adatokat kizárólag tájékoztatásul adja
meg, azoktól - beleértve a 0 db mennyiséggel szereplő tételeket is - jogosult eltérni. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg
felhasználása előtt lejár. Keretmegállapodás időtartama alatt felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt.
105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a nyertes ajánlattevő által megajánlott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy eseti jelleggel a fentiektől eltérő szállítási helyszínek
vonatkozásában adjon egyedi megrendelést.
A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben részletezett munkákat védett, fokozottan védett természeti területeken
és Natura 2000 területeken szükséges elvégezni. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés ütemezése - Fuvarozási feladat megrendeléstől számított megkezdésének
határideje (munkanap) (min. 2 munkanap - max. 6 munkanap). (A 6 munkanap feletti megajánlás esetén az
ajánlat érvénytelen) (2 munkanap és az alatti (1 munkanap) megajánlás esetén egyaránt maximum pont jár.)) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 33 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/05/2022
Befejezés: 30/04/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
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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): fordított arányosítás; 2. ért. szempont (2. Teljesítés
ütemezése - Fuvarozási feladat megrendeléstől számított megkezdésének határideje) fordított arányosítás.
(Részletesen KD-ban).
A felhívás II.2.5) pontban meghatározott Ár kritérium súlyszáma (90), az alábbi alszempontokból tevődik össze:
1.1. 125-155cm átmérőjű fűszéna, lucernaszéna, alomszalma körbála fuvarozásának nettó díja felrakva és
lerakodva, a telephelyen kazalba deponálva:
1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 33)
1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 18)
1.1.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 14)
1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála) (súlyszám: 15) ;
1.2. 125-130 cm átmérőjű csomagolt vagy csomagolás nélküli szenázs körbála fuvarozásának nettó díja
felrakva és lerakodva, a telephelyen kazalba deponálva:
1.2.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 3)
1.2.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 3)
1.2.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 2)
1.2.4. 61 km távolságtól (HUF/bála) (súlyszám: 2).
Amennyiben az Ajánlatkérő 2022.05.01. napját megelőzően szerződést köt a nyertes ajánlattevővel, akkor a
szerződés 2022.05.01. napján lép hatályba. Amennyiben ezen időpontot követően köti meg az Ajánlatkérő a
szerződést, akkor a szerződés megkötésének napján lép hatályba a szerződés.
II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Homokhátság tájegység
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
60100000 Közúti szállítási szolgáltatások

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:
Izsák-Páhi telep (6070 Izsák, Beke major, Izsák 052/5 hrsz; Páhi 040/1 hrsz) ; Izsák 100-as telep, 6070 Izsák
07/14 hrsz.) ; Bugacpusztaháza telep (6114 Bugacpusztaháza 0567/1h hrsz.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Tömegtakarmány fuvarozása az Izsák-Páhi , Izsák 100-as és a Bugacpusztaháza telepekre keretmegállapodás
(egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás a Kbt. 105§ (1) a) pontja szerint) keretében. Feladat az
ajánlatkérő által megvásárolt vagy az ajánlatkérő termőföldjein betakarított és bálázott szárított tömegtakarmány
(125cm x 125 cm vagy 125cm x 155cm körbála) valamint csomagolt vagy csomagolás nélküli tömegtakarmány
(bála mérete: 125cm x 125cm) sérülésmentes felrakása, lerakodása, beszállítása a telephelyre, kazalba
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deponálás a telephelyen, valamint telephelyek közötti bálamozgatás. A Fuvarozó kötelezettsége a fel-, illetve
lerakodás azzal, hogy az ehhez szükséges felszerelési tárgyakat, illetve személyzetet is köteles biztosítani.
Az Ajánlatkérő által a keretmegállapodás szerinti, a Kbt. 105§ (1) a) pontja szerint közvetlen megrendelés(ek)
útján kerül sor a beszerzésre legfeljebb 25 510 000,-Ft keretösszeg erejéig.
A becsült mennyiség és becsült távolság szerinti megoszlás:
1) 125-155 cm-es körbála (fűszéna, lucernaszéna, alomszalma; min. 250 kg/bála) szállítása felrakva és
telephelyen kazalba deponálva kb.17 500 db mennyiségben az alábbi becsült megoszlásban:
a) 5-20 km közötti távolságra 8 500 db,
b) 21-40 km közötti távolságra 2 000 db,
c) 41-60 km közötti távolságra 3 000db,
d) 61 km vagy a feletti távolságra 4 000 db.
2) 125-130 cm átmérőjű (min. 500 kg/bála) csomagolt, vagy csomagolás nélküli szenázs
szállítása felrakva és telephelyen kazalba deponálva: 1400 db mennyiségben az alábbi becsült megoszlásban:
a) 5-20 km közötti távolságra 700 db,
b) 21-40 km közötti távolságra 700 db,
c) 41-60 km közötti távolságra 0db,
d) 61 km vagy a feletti távolságra 0 db.
Az Ajánlatkérő a fenti várható (becsült) mennyiségi és megoszlási adatokat kizárólag tájékoztatásul adja
meg, azoktól - beleértve a 0 db mennyiséggel szereplő tételeket is - jogosult eltérni. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg
felhasználása előtt lejár. Keretmegállapodás időtartama alatt felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt.
105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a nyertes ajánlattevő által megajánlott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy eseti jelleggel a fentiektől eltérő szállítási helyszínek
vonatkozásában adjon egyedi megrendelést.
A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben részletezett munkákat védett, fokozottan védett természeti területeken
és Natura 2000 területeken szükséges elvégezni. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés ütemezése - Fuvarozási feladat megrendeléstől számított megkezdésének
határideje (munkanap) (min. 2 munkanap - max. 6 munkanap). (A 6 munkanap feletti megajánlás esetén az
ajánlat érvénytelen) (2 munkanap és az alatti (1 munkanap) megajánlás esetén egyaránt maximum pont jár.)) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 25 510 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/05/2022
Befejezés: 30/04/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

05/01/2022
S3
https://ted.europa.eu/TED

5 / 15

HL/S S3
05/01/2022
4800-2022-HU

6 / 15

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
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): fordított arányosítás; 2. ért. szempont (2. Teljesítés
ütemezése - Fuvarozási feladat megrendeléstől számított megkezdésének határideje) fordított arányosítás.
(Részletesen KD-ban).
A felhívás II.2.5) pontban meghatározott Ár kritérium súlyszáma (90), az alábbi alszempontokból tevődik össze:
1.1. 125-155cm átmérőjű fűszéna, lucernaszéna, alomszalma körbála fuvarozásának nettó díja felrakva és
lerakodva, a telephelyen kazalba deponálva:
1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 33)
1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 18)
1.1.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 14)
1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála) (súlyszám: 15) ;
1.2. 125-130 cm átmérőjű csomagolt vagy csomagolás nélküli szenázs körbála fuvarozásának nettó díja
felrakva és lerakodva, a telephelyen kazalba deponálva:
1.2.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 3)
1.2.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 3)
1.2.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 2)
1.2.4. 61 km távolságtól (HUF/bála) (súlyszám: 2).
Amennyiben az Ajánlatkérő 2022.05.01. napját megelőzően szerződést köt a nyertes ajánlattevővel, akkor a
szerződés 2022.05.01. napján lép hatályba. Amennyiben ezen időpontot követően köti meg az Ajánlatkérő a
szerződést, akkor a szerződés megkötésének napján lép hatályba a szerződés.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Tiszamenti tájegység
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
60100000 Közúti szállítási szolgáltatások

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:
Pusztaszer telep (6769 Pusztaszer, Kossuth major, Pusztaszer 0127/7 hrsz.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Tömegtakarmány fuvarozása a Pusztaszer telepre keretmegállapodás (egy ajánlattevővel történő
keretmegállapodás a Kbt. 105§ (1) a) pontja szerint) keretében. Feladat az ajánlatkérő által megvásárolt vagy
az ajánlatkérő termőföldjein betakarított és bálázott szárított tömegtakarmány (125cm x 125 cm vagy 125cm x
155cm körbála) valamint csomagolt vagy csomagolás nélküli tömegtakarmány (bála mérete: 125cm x 125cm)
sérülésmentes felrakása, lerakodása, beszállítása a telephelyre, kazalba deponálás a telephelyen, valamint
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telephelyek közötti bálamozgatás. A Fuvarozó kötelezettsége a fel-, illetve lerakodás azzal, hogy az ehhez
szükséges felszerelési tárgyakat, illetve személyzetet is köteles biztosítani.
Az Ajánlatkérő által a keretmegállapodás szerinti, a Kbt. 105§ (1) a) pontja szerint közvetlen megrendelés(ek)
útján kerül sor a beszerzésre legfeljebb 19 200 000,-Ft keretösszeg erejéig.
A becsült mennyiség és becsült távolság szerinti megoszlás:
1) 125-155 cm-es körbála (fűszéna, lucernaszéna, alomszalma; min. 250 kg/bála) szállítása felrakva és
telephelyen kazalba deponálva kb. 14 000 db mennyiségben az alábbi becsült megoszlásban:
a) 5-20 km közötti távolságra 7 000 db,
b) 21-40 km közötti távolságra 2 000 db,
c) 41-60 km közötti távolságra 1 000db,
d) 61 km vagy a feletti távolságra 4 000 db.
2) 125-130 cm átmérőjű (min. 500 kg/bála) csomagolt, vagy csomagolás nélküli szenázs
szállítása felrakva és telephelyen kazalba deponálva: 0 db.
Az Ajánlatkérő a fenti várható (becsült) mennyiségi és megoszlási adatokat kizárólag tájékoztatásul adja
meg, azoktól - beleértve a 0 db mennyiséggel szereplő tételeket is - jogosult eltérni. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg
felhasználása előtt lejár. Keretmegállapodás időtartama alatt felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt.
105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a nyertes ajánlattevő által megajánlott egységárak
alapján.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy eseti jelleggel a fentiektől eltérő szállítási helyszínek
vonatkozásában adjon egyedi megrendelést.
A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben részletezett munkákat védett, fokozottan védett természeti területeken
és Natura 2000 területeken szükséges elvégezni. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés ütemezése - Fuvarozási feladat megrendeléstől számított megkezdésének
határideje (munkanap) (min. 2 munkanap - max. 6 munkanap). (A 6 munkanap feletti megajánlás esetén az
ajánlat érvénytelen) (2 munkanap és az alatti (1 munkanap) megajánlás esetén egyaránt maximum pont jár.)) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 19 200 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/05/2022
Befejezés: 30/04/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
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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): fordított arányosítás; 2. ért. szempont (2. Teljesítés
ütemezése - Fuvarozási feladat megrendeléstől számított megkezdésének határideje) fordított arányosítás.
(Részletesen KD-ban).
A felhívás II.2.5) pontban meghatározott Ár kritérium súlyszáma (90), az alábbi alszempontokból tevődik össze:
1.1. 125-155cm átmérőjű fűszéna, lucernaszéna, alomszalma körbála fuvarozásának nettó díja felrakva és
lerakodva, a telephelyen kazalba deponálva:
1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 33)
1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 18)
1.1.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 14)
1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála) (súlyszám: 15) ;
1.2. 125-130 cm átmérőjű csomagolt vagy csomagolás nélküli szenázs körbála fuvarozásának nettó díja
felrakva és lerakodva, a telephelyen kazalba deponálva:
1.2.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 3)
1.2.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 3)
1.2.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála) (súlyszám: 2)
1.2.4. 61 km távolságtól (HUF/bála) (súlyszám: 2).
Amennyiben az Ajánlatkérő 2022.05.01. napját megelőzően szerződést köt a nyertes ajánlattevővel, akkor a
szerződés 2022.05.01. napján lép hatályba. Amennyiben ezen időpontot követően köti meg az Ajánlatkérő a
szerződést, akkor a szerződés megkötésének napján lép hatályba a szerződés.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös 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 eljárásból az ajánlatkérő köteles kizárni azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben
szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá
tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]
A Kbt. 67. § (1) alapján az (közös) ajánlattevő(k)nek az ajánlatában - a Kbt. Második Része szerint
lefolytatott jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) bekezdése alapján a Kr. 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 EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös
ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3)
bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában
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-, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevő(k)nek a Kbt. 62. § (1) - (2) -ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §,
10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra, a
Kbt. 35.§ (2) bekezdésében, a Kbt. 41/A.§ (1), (3) és (5) bekezdéseiben és a Kbt. 65.§ (12) bekezdésében
foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. § (1a) és (1b) bekezdésére.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen pontban előírtak valamennyi rész vonatkozásában
irányadóak.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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 benyújtani és
alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Kr. 3.§ (5) bekezdésében foglaltak.
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 a 321/2015. (X.30.)Kr. 3. § (3) bekezdésében
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)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőknek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelelnek a következőknek:
M/1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről
csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - valamennyi
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rész esetén- szolgáltatásainak ismertetése. Az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr.
22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni. A referencia igazolás/referencia nyilatkozat
tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; - a referenciát
adó személy nevét, elérhetőségét;- a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely
alapján az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható); - a szolgáltatás
mennyiségét; - a teljesítés idejét (kezdő és befejező határidő), év/hónap/nap bontásban; -nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referencia igazolás
vagy referencia nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a
referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiséget.
Amennyiben a referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a
vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/referencia nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt
teljesített szállítások/értékesítések ellenértékét. Az előírt alkalmassági követelményigazolására bemutatandó
szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónap)
belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a)
bekezdés a) pontja értelmében. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés
figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a
referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az
ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az
ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az
ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült (321/2015. Korm. r. 22. § (5)
bekezdés).
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontjában foglaltak értelmében az
ajánlatkérő felhívására be kell nyújtani a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg
műszaki felszereltség oly módon történő leírását, amelyből az alkalmassági minimumkövetelménynek történő
megfelelés egyértelműen megállapítható (kérjük megadni: az eszköz, berendezés gyártóját, típusát; jellemzőit
(Nyilatkozat a használat jogcíméről, a közúti forgalomban önállóan részvételről, érvényes forgalmi engedélyről,
üzemképességről, teljesítésre alkalmas állapotról, 1 db körbála mozgatására és deponálására vonatkozó
képességről, homlokrakodóval vagy farvillával ellátottságról, - lásd nyilatkozatminta - ). Ajánlattevőnek csatolnia
kell továbbá a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések - a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény szerinti - tárgyi eszköz nyilvántartó kartonját, a bérelt/lízingelt eszközök vonatkozásában a bérleti/lízing
szerződést. A közúti forgalomban önállóan is részt vevő eszközök esetében az ajánlattevőnek be kell nyújtania
a forgalomban való részvételi jogosultságot igazoló, érvényes forgalmi engedély másolatát. Több részre történő
ajánlattétel esetén ugyanaz az eszköz több részhez is bemutatható.
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. Jelen pontban foglaltak valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három
évben (36 hónapban) az alábbi előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített alábbi referenciá(k)val:
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Valamennyi rész esetében legalább 2000 t össztömeg fuvarozására vonatkozó, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az egyes részeknél előírt referenciakövetelmények több szerződésből is igazolhatóak (A megfelelően igazolt
referenciákban szereplő darabszámok összeadódnak). Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában
is ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő a referenciakövetelménynek való megfelelés egyszeri igazolása.
(Azaz elegendő - több részre vonatkozó ajánlattétel esetében - egyszer igazolni a legalább 2000 t össztömeg
referencia követelményt.)
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek,
ha a szerződésnek a referencia követelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az
időszakra esik (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés). Ajánlatkérő a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg az M.1. alkalmassági feltételt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében a szerződés teljesítéséhez
(a közúti forgalomban önállóan is részt vevő eszközök esetében érvényes forgalmi engedéllyel) üzemképes
és a teljesítésre alkalmas állapotú, minimum 1 db, körbála mozgatására és deponálására is alkalmas
homlokrakodóval vagy farvillával ellátott erőgéppel. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is
ajánlatot kíván benyújtani, úgy elegendő az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyszeri igazolása.
(Azaz ugyanazon eszköz több rész vonatkozásában is bemutatható.) Ajánlatkérő a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg az M.2. alkalmassági feltételt.
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. Jelen pontban foglaltak valamennyi rész
vonatkozásában irányadóak.
III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés(ek) pénzneme: HUF. Ajánlatkérő egyedi megrendeléssel rendeli meg
a szolgáltatásokat. Az egyedi megrendelések az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 1. §
15. pontja szerinti kötelezettségvállalásnak minősülnek. A Vállalkozót kizárólag a tőle megrendelt, és általa
szerződésszerűen teljesített szolgáltatás vonatkozásában illeti meg a vállalkozói díj. A keretmegállapodás
keretében meg nem rendelt szolgáltatások vonatkozásában a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem jogosult,
azaz Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeg(ek)et kimeríteni. Előleg nem biztosított. Kifizetésre a ténylegesen
megrendelt és teljesített (teljesítésigazolással elfogadott) feladat alapján kerül sor. Ajánlatkérő havonta (minden
hónap 10. napjáig) állítja ki a teljesítés-igazolást az azt megelőző naptári hónapban elvégzett munkákról, amely
teljesítésigazolás birtokában a vállalkozó jogosult a számla kiállítására, benyújtására. Kifizetés a számlák
kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseket, 6: 155 §-t, és a Kbt.
135.§ (1), (5)-(6) bekezdést is figyelembe véve.
Késedelmi kötbér (valamennyi részre irányadó): Amennyiben a szerződést megkötő Fuvarozó olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a keretmegállapodást és emiatt a keretmegállapodás teljesítése késedelmet
szenved, úgy a Fuvarozó a Feladónak a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra - de
legfeljebb 30 naptári napig - 50 000 HUF/naptári nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni.
Meghiúsulási kötbér (valamennyi részre irányadó): A keretmegállapodásban vállalt feladatok olyan okból eredő
meghiúsulása esetén, amelyért a szerződést megkötő Fuvarozó felelős (pl. a megrendelés visszautasítása
vagy súlyos szerződésszegést követő felmondás), a Fuvarozó a Feladónak meghiúsulási kötbért tartozik
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fizetni, amelynek mértéke a meghiúsult egyedi megrendelés szerződés szerinti, áfa nélkül számított 20 %-a, a
keretmegállapodás felmondása esetén pedig a fel nem használt nettó keretösszeg 20 %-a.
Jelen pontban foglaltak minden rész vonatkozásban irányadóak. A részletes feltételeket a szerződés-tervezet
tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/02/2022
Helyi idő: 11:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/02/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Az ajánlatkérő (Továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján a közbeszerzésekért felelős
miniszer által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (Továbbiakban: EKR) folytatja le
[Kbt.40.§(1)]. Erre figyelemmel az ajánlatokat (Továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel
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a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (Továbbiakban: EKRr.) 11. §-ának (9) bekezdésében foglaltakra. Az
ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat
benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Az AK 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 (Továbbiakban: AT) figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során
figyelemmel kell lenniük az Kbt. 41/A. §-ának (1) és(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Az ajánlattevő 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-ban 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. Az
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ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. A Dokumentumok
benyújtására irányadó: Kbt.47.§(2), (2a); Kbt. 41/A.§.
8.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös AT). Közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi
megállapodást közbeszerzési dokumentumokban (Továbbiakban: KD) foglaltak szerint
9. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest
szigorúbban állapítja meg.
10. AK jelen eljárásban - egyik részajánlati körben sem - nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t.
11. Kbt.73.§(5): AK a KD-ben közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)
szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni.
12. Értékelési szempont minden rész esetében a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont.
Résszempontok és értékelési módszerek valamennyi rész esetében a KD-ben 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 valamennyi rész vonatkozásban. AK a Kbt. 81. § (5)
bek alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el valamennyi rész vonatkozásban.
15.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben jelen ajánlati felhívás 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.§a. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem
alkalmazza az AK egyik rész esetében sem.
18.Irányadó idő: közép-európai (CET) idő.
19. Kbt.54.§: az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához egyik rész vonatkozásában
sem.
20.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).
21.Faksz: dr. Domján Ákos (lajstrom szám: 00075)
22.AK felhívja az AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
23. Az ajánlattétel pénzneme: HUF.
24. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ: https://ekr.gov.hu/portal /tamogatas.
25. Ajánlatkérő az egy hónap ajánlati kötöttség alatt 30 napot ért (Ajánlati felhívás IV.2.6. pontja).
26. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz
csatolni kell: a nyilatkozatételre 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.
27. Kiegészítő tájékoztatás: EKR-n keresztül.
28. 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
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csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen az
átalakulási, szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó cégiratokat.
29. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű
fordítását csatolni kell a KD-ban meghatározottak szerint.
30.Nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletei és a Ptk. szabályai irányadók.
21. Amennyiben az Ajánlatkérő a tervezett teljesítési időszak megkezdését megelőzően szerződést köt a
nyertes ajánlattevő(k)kel, akkor a szerződés a jelen felhívásban feltüntetettek szerinti kezdés dátumának napján
lép hatályba. Amennyiben ezen időpontot követően köti meg az Ajánlatkérő a szerződést, akkor a szerződés
megkötésének napján lép hatályba a szerződés.
32. Jelen közbeszerzési eljárásban irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
33. Ajánlatkérő a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban
határozta meg az M.1. és M.2. alkalmassági feltételeket.
34. Ajánlatkérő minden részben a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni
(azaz a közbeszerzési eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul), és a
tényleges beszerzési igényét egyedi megrendelés kibocsátásával valósítja meg a keretszerződés hatálya alatt.
A keretösszegek az egyes részeknél (a jelen felhívás II.2. pontjai) kerültek feltüntetésre.
35. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148.§-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2021
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