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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Kossuth Lajos u. 16.
Város: Csopak

Postai irányítószám: 8229

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Területrendezés, terület-előkészítés (irtási) munkák ellátása Látrány/Kis-Balaton területén a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a KisBalaton-medence és a Nyugat- Külső-Somogy kistájakon” elnevezésű projektben, átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat- Külső-Somogy kistájakon c. projekt keretében összesen
370,9023 ha (A1 – Búzásréti kaszáló 101,5254 ha, A2 – Kápolnapusztai gyep 86,4169 ha, A4 – Szőkedencsi fás legelő 159,1051 ha,
B1 – Látrányi puszta 23,8549 ha) természetvédelmi terület élőhelyvédelme és helyreállítása (élőhely rehabilitáció, ill. rekonstrukció
megvalósítása) átalányáras vállalkozási szerződés keretében a következők szerint.
Az erdészeti szárzúzózás 2 menetes, vagyis a gépnek 2X kell bejárnia a területet, egymásra merőleges irányban.
Feladatok és mennyiségek:
Bozótirtás
ha

Erdészeti
szárzúzózás
mely munkát 2x
kell elvégezni!
ha*

Szárzúzózás

Tisztító
kaszálás

Biomassza
eltávolítás

ha*

ha*

ha*

Kápolnapusztai gyepek

39,7917

68,3352*

86,4169*

Búzásrét

39,1108

39,1108*

101,5254*

Szőkedencsi fáslegelő

67,7503

153,8951*

159,1051*

Látrányi puszta
Összesen

146,6528

15,3917*

23,8549*

23,8549*

23,8549*

276,7328*

23,8549*

23,8549*

370,9023*

A *-gal jelölt beavatkozásokat kétszer kell elvégezni, ezért a táblázatban szereplő területnagyságok is kétszeresen értendőek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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Nyílt eljárás Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja; a Kbt. 81. § szerinti uniós értékhatárt elérő eljárás.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 131-268246
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 9305/2017
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Terra Épker-Novitas Konzorcium
Terra Épker Hungária Kft. 83600 Keszthely, Martinovics utca 3. (Adószám: 24120638-2-20) és
Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8445 Csehbánya, Fő út 37/A. (Adószám: 14942310-2-19)
Konzorciumi vezető: Terra Épker Hungária Kft. 83600 Keszthely, Martinovics utca 3.
Értékelési részszempontok

ajánlat

2

Nettó vállalkozói díj

120.750.000 Ft

Munkanélküli vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása a kivitelezés során (min. 1
fő – max. 16 fő)

16 fő

Fenntarthatósági szempontok:
2. Letermelt és elszállítandó biomassza további kezelési módjának előnyössége:
2.1. A letermelt és elszállítandó biomassza további kezelési módja
Vállalás a teljes biomassza
mennyiség %-ában megadva

Kezelési mód csoport
komposztálás, vagy energetikai hasznosítás, ill. ezen célokra történő átadás

100 %

átadás hulladéklerakó részére, lerakással való ártalmatlanítás

0%

2.2. A teljesítés keretében vállalt természetvédelmi célú intézkedések:

6 db

Vizsgálati elem

Ajánlattevői vállalás

a kaszálás időpontját a területekről ismert védett növényfajok magérlelési és a
földön fészkelő madárfajok költési ciklusához igazodva határozza meg
a kaszálás közben előkerülő fészkek körül, a faj igényeinek megfelelő
kiterjedésű foltban kaszálatlanul hagyja a területet (ezek a foltok csak a költési
időszak befejeztével kerülhetnek levágásra),
területen élő állatoknak menekülési útvonal biztosítása (sávos, kívülről befelé
történő kaszálás nem lehetséges
tarlómagasság min. 10-15 cm, mert a túl alacsony vágás károsítja az összefüggő
növényzetet, illetve így esélyt biztosít a kisméretű gerincesek túlélésére

Igen
Igen
Igen
Igen

kaszálást csak nappal végez

Igen

a levágott növényi részeket begyűjti a területről

Igen

Az ajánlatok elbírálás során mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Területkezelés

Terra-Novitas
Súlyszám

Ajánlattevő által
megajánlott érték

Pontszám

Súlyozott
pontszám

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

65

120 750 000

10

650

Munkanélküliek foglalkoztatása

5

16

10

50

Kezelési mód

15

100

10

150

Természetvédelmi célú intézkedések

15

6

6

90

Bírálati szempontok

Össz.pontszám:

940

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2
1.
2.

Munkanélküli vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatását a teljesítés során (min. 1 fő – max. 16 fő) / Súlyszám: 5
Fenntarthatósági szempontok / Súlyszám: 30
2.1. Letermelt és elszállítandó biomassza további kezelési módjának előnyössége / Súlyszám: 15
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2.2. A teljesítés keretében vállalt természetvédelmi célú intézkedések mennyisége (db) / Súlyszám: 15
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
1. részszempont: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 110.
Értékelés: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. pont Arányosítás bb) alpontja szerint.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja
ki a pontszámokat.
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.
2. részszempont: Fenntarthatósági szempontok: súlyszám: 30
2.1. A letermelt és elszállítandó biomassza további kezelési módja: súlyszám: 15
Ezen résszempont keretében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az Ajánlattevő a letermelt és általa kezelendő biomassza tekintetében
milyen további kezelési módot vállal.
Többfajta kezelési mód vállalása esetén az egyes kezelési módokat a teljes biomassza mennyiségre vonatkoztatva %-os mértékben
kell megadni.
A vállalást Ajánlatkérő a pontozás módszerével értékeli a következők szerint:
komposztálás, vagy energetikai hasznosítás, ill. ezen célokra történő átadás: 10 pont
átadás hulladéklerakó részére, lerakással való ártalmatlanítás: 5 pont
Amennyiben a kezelési módra vonatkozó vállalás a teljes biomassza mennyiségnek csak egy részét (%-át) érinti, úgy a vonatkozó
pontszámnak csak a megfelelő %-os mértéke kerül kiosztásra a következő táblázat szerint.
Alsó ponthatár: 5.
Kezelési mód csoport Vállalás a teljes biomassza mennyiség %- Pontszám Pontszám és %-os %-os
mértékkel
ában megadva
mérték szorzata súlyozott pontszám
(%/100 értékkel
számolva)
komposztálás,
vagy Kérjük beírni a százalékos mértéket (nulla % 10
energetikai
esetében ezt kérjük egyértelműen jelölni a
hasznosítás, ill. ezen rubrika
kihúzásával
vagy
nulla
célokra történő átadás
feltüntetésével).
átadás hulladéklerakó Kérjük beírni a százalékos mértéket (nulla % 5
részére, lerakással való esetében ezt kérjük egyértelműen jelölni a
ártalmatlanítás
rubrika
kihúzásával
vagy
nulla
feltüntetésével).
Összesítés
100 %
%-os
mértékkel
súlyozott
pontszámok
összesítése
Ajánlatkérő pontszámként a %-os mértékkel súlyozott összesített pontszámot értékeli.
Értékelés: a vállalást %-os arányban kérjük megadni. A megadott %-os adat felszorzásra kerül a pontszámmal (komposztálás: 10,
hulladéklerakó: 5; a fentiek szerint részletezve) majd elosztásra kerül 100-al, majd felszorzásra a súlyszámmal (15). A kapott adat adja
a pontszámot az értékelési szempont vonatkozásában.
Pl.: komposztálás 20 % + lerakó 80 % esetén:
20 x 10 = 200. 200 / 100 = 2
80x 5 = 400. 400 / 100 = 4.
2 + 4 = 6.
6 x 15 (súlyszám) = 90.
90 pontot kap az ajánlattevő.
A vállalás alátámasztására meg kell adni a következő adatokat:
 további kezelés pontos módja,
 további kezelés helyszíne (cím, ill. helyszín megnevezése)
 kezelő megnevezése,
 azon engedélyek megnevezése és engedély szám ismertetése, amelyek szükségesek a kezelési tevékenység végzéséhez
(adott esetben) vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az nem engedély köteles,
 kezelő szándéknyilatkozata nyertesség esetére a biomassza mennyiség befogadására vonatkozóan.
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Amennyiben a szakmai ajánlat nem tartalmazza hiánytalanul a fenti adatokat, valamint a befogadó kezelő szándéknyilatkozatát, az
ajánlat érvénytelennek minősül. Amennyiben a vállalások összesített mennyisége meghaladja a 100 %-ot, az ajánlat érvénytelennek
minősül.
2.2. A teljesítés keretében vállalt természetvédelmi célú intézkedések. Súlyszám: 15
Ajánlattevőnek a tevékenységeket az ökológiai környezetet minél kímélőbb módon kell végezni, amelyre meg kell adni a vállalt
intézkedéseket.
Ennek keretében figyelembe kell venni a szakmai leírásban rögzítetteket. Ajánlattevő vállalása szerint:
 a kaszálás időpontját a területekről ismert védett növényfajok magérlelési és a földön fészkelő madárfajok költési
ciklusához igazodva határozza meg, Igen / Nem
 a kaszálás közben előkerülő fészkek körül, a faj igényeinek megfelelő kiterjedésű foltban kaszálatlanul hagyja a területet
(ezek a foltok csak a költési időszak befejeztével kerülhetnek levágásra), Igen / Nem
 területen élő állatoknak menekülési útvonal biztosítása (sávos, kívülről befelé történő kaszálás nem lehetséges), Igen /
Nem
 tarlómagasság min. 10-15 cm, mert a túl alacsony vágás károsítja az összefüggő növényzetet, illetve így esélyt biztosít a
kisméretű gerincesek túlélésére, Igen / Nem
 kaszálást csak nappal végez, Igen / Nem  a levágott növényi részeket begyűjti a területről. Igen / Nem
Igen válasz esetén adandó pontszám = 10 pont.
Nem válasz esetén adandó pontszám = 1 pont.
Vizsgálati elem

Megajánlás

a kaszálás időpontját a területekről ismert védett növényfajok
magérlelési és a földön fészkelő madárfajok költési
ciklusához igazodva határozza meg
a kaszálás közben előkerülő fészkek körül, a faj igényeinek
megfelelő kiterjedésű foltban kaszálatlanul hagyja a területet
(ezek a foltok csak a költési időszak befejeztével kerülhetnek
levágásra),
területen élő állatoknak menekülési útvonal biztosítása
(sávos, kívülről befelé történő kaszálás nem lehetséges
tarlómagasság min. 10-15 cm, mert a túl alacsony vágás
károsítja az összefüggő növényzetet, illetve így esélyt biztosít
a kisméretű gerincesek túlélésére
kaszálást csak nappal végez

Ajánlattevői
vállalás
(igen/nem)

Igen
válasz
esetén adandó
pontszám

Nem
válasz
esetén adandó
pontszám

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges rögzíteni. Az értékelés során ajánlatkérő
kizárólag a táblázatban szereplő megajánlások vállalását értékeli, minden egyes vállalt megajánlás egyaránt 10 pontot ér. A táblázatban
nem szereplő megajánlás vállalását Ajánlatkérő nem veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján rögzíti továbbá, hogy az ajánlattevők kötelesek legalább 3 – az alábbi táblázatban szereplő – megajánlást vállalni. A 3
megajánlásnál kevesebb megajánlás vállalását tartalmazó ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerint érvénytelen.
A pontszámok összeadásra, majd felszorzásra kerülnek a súlyszámmal.
A vállalt intézkedéseket a nyertes Ajánlattevőnek a tényleges teljesítés során valóban alkalmaznia kell, amely a teljesítés során
ellenőrzésre kerül.
Az egyes résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorzásra, a szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra
kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az
ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor
arról ajánlatkérő - közjegyző jelenlétében - az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevő neve: Terra Épker-Novitas Konzorcium
Terra Épker Hungária Kft. 83600 Keszthely, Martinovics utca 3. (Adószám: 24120638-2-20) és
Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8445 Csehbánya, Fő út 37/A. (Adószám: 14942310-2-19)
Konzorciumi vezető: Terra Épker Hungária Kft. 83600 Keszthely, Martinovics utca 3.
Ellenszolgáltatás összege: nettó vállalkozói díj: 120.750.000 Ft.
Az ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2

5

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Biomassza eltávolítás.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
Csillag VV. Kft. 8313 Balatongyörök, Mogyorós utca 21. Adószám: 14867608-2-20
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4. Adószám: 10901816-2-13
Regreen Field Kft. 6400 Kiskunhalas, 6433/23 hrsz. Adószám: 23440500-2-03
HQ Ipar Kivitelező és Szolgáltató Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I. em. 2. Adószám: 13568533-2-43
Érvénytelenség indoka: ajánlattevő nem teljesítette határidőre a hiánypótlásban foglaltakat, így ajánlata egyéb módon nem felel meg
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő ajánlata
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/12/15 Lejárata: 2017/12/25
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/12/15
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/12/15
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.10) További információk: 2
A nyertes ajánlattevők minősítése a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-a
szerint: kisvállalkozás.
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1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt
kötelezettségnek eleget téve az összegezést ezúton ellenjegyzem:
Név: Gordosné Dr. Fekete Lívia
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00925
Levelezési cím: 9400 Sopron, Paprét 30.
E-mail: gordos.livia@arzano.hu, info@arzano.hu
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