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Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
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Nyílt
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12434/2013
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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területe
(Salföld, Mindszentkálla, Kővágóőrs, Köveskál,
Szentbékkálla, Tihany, Veszprém)
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Központi szintű
Környezetvédelem

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Kossuth u. u 16.
Város/Község: Csopak
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szilvási Mónika Lili
Telefon: 87/555-272
E-mail: BfNP@bfnp.kvvm.hu
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Fax: +36 87555261
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves
üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok
elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területe (Salföld, Mindszentkálla, Kővágóőrs, Köveskál,
Szentbékkálla, Tihany, Veszprém)
NUTS-kód: HU213
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves
üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok
elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
77000000-0
77230000-1
77210000-5

Kiegészítő szójegyzék

77314000-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
x egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
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Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves
üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok
elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szelektív
cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés keretében
Teljesítési helyszínek:
Natura 2000-es, valamint ex lege védett Miklád, valamint védett területek: Köveskál Vadtelep, Sásdi
legelő, Kopasz-hegy, Csönge-hegy.
A kivitelezés módja az ajánlattevő képviselője által meghatározott módon történik „A cél és
beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” specifikáció alapján kézi és
kisgépes, illetve nagygépes, valamint a Kopasz-hegy, Csönge-hegy, a Vad-telep, a Sásdi-legelő
estében a kiegészítő vegyszeres kezelési (törzsinjektálás, sarjpermetezés, sarjkenés)
technológiával az alábbiak szerint.
Technológia:
A mechanikai beavatkozásokat eltérő domborzati, tagoltsági és talajviszonyok mellett és
területrészeken belül is különböző sűrűségű növényállománynál kell végezni, így eltérő eszközök
szükségesek hozzá. A mechanikai kezelést vegetációs- és költési időn kívüli időszakban (ősztől
tavaszig) kell elvégezni, kikerülve a védett vagy megőrzendő növényegyedeket.
A munkákat kizárólag vegetációs perióduson kívül kell elvégezni, átfagyott, vagy száraz
talajviszonyok esetén. Ettől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben Megrendelő
természetvédelmi szakmai szempontok figyelembe vételével erre külön utasítást ad.
I. 1.) Kézi és kisgépes munkák:
a) a cserjék és fák eltávolítása kézi kisgépes eszközzel (kézi motoros kaszával és motorfűrésszel)
történik;
b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése kézi kisgépes eszközzel (kézi motoros kaszával);
c)a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrésszel oly
módon, hogy az a-b pontokban meghatározott kezeléseket követően a visszamaradó, vízszintes
vágásfelületű szár (tő) magasság a 2 cm-t nem haladhatja meg, a kezelések során a talajszint
roncsolása nem megengedett,
d) a keletkezett biomasszával a Vállalkozó rendelkezik, melyet köteles az a-b pontokban leírt
tevékenységekkel egy időben ajánlatkérő által meghatározott helyen deponálni, és a területről
folyamatosan elszállítani.
e) ajánlatkérő nem köti ki a keletkező biomassza teljes egészének aprítékként történő elszállítását.
f) a Vállalkozó a beruházási helyszínen kívüli természeti területeken ideiglenes jelleggel sem
tárolhatja, illetve égetheti el az elszállított biomasszát A beruházási helyszínen a szállítás kizárólag
ajánlatkérő által meghatározott útvonalon, a beruházási helyszín és az aszfaltút között helyrajzi
számos úton történhet. Ajánlatkérő és a természetvédelmi hatóság az elszállított biomassza
(elhelyezését, hasznosítási módját) ellenőrizheti (helyszíni ellenőrzés, felhasználást igazoló
dokumentációk ellenőrzése).
I. 2.) Nagygépes munkák:
a) a gyomok, cserjék és fák eltávolítása nagygépes eszközzel (traktoros függesztett mezőgazdasági
szárzúzó és lehetőség szerint erdészeti szárzúzó); a levágott növényi biomasszát a területről el kell
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távolítani;
b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése (traktoros függesztett mezőgazdasági szárzúzó), a levágott
növényi biomasszát a területről el kell távolítani;
c) a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrésszel,
lehetőség szerint nagygépes tuskómarás (traktoros függesztett tuskómaró), deponált biomassza
elszállítása a területről.
d) a keletkező biomassza megfelelő deponálása, és elszállítása a területről.
e) a nagygépes munkákkal érintett területen a kezelés akkor tekinthető befejezettnek, amikor az
1.1.c) pontban leírt területállapot elérése érdekében megtörtént a kézi kisgépes kiegészítő
utókezelés is.
I.3.) Kiegészítő vegyszeres technológia:
Bálványfa esetében:
Törzsinjektálás
A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás
esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos
szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után
fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett.
Használt hatóanyag dikamba (Banvel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles, melyet a
kivitelezési munkák megkezdése előtt be kell szerezni. Az alkalmazás időpontja július-október. Az
injektálással egyidőben az idős egyedek mellett lévő sarjak permetezését/kenését is el kell végezni.
A fenti munkálatok vállalkozó bevonásával kerülnek bevonásra.
Sarjpermetezés
A sarjpermetezést 5 cm törzsátmérő alatti és 1,5 méter alatti egyedeken kell elvégezni
elsődlegesen a hajtáscsúcsból növekvő levélrozettára illetve elágazó egyedeknél az oldalhajtások
felső levélrozettájára. Használt növényvédőszer: Garlon 4E 5%-os oldata, vagy más triklopyr
hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer. Permetezési technika olaj és Silwet-77 felületi
feszültségcsökkentő. Az alkalmazás időpontja május- június, illetve a felülkezelésnek
július-augusztus. Kijuttatás hidraulikus háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező
fúvókával.
Sarjkenés
A sarjkenést 5 cm törzsátmérő alatti 1,5 méter feletti egyedeken a gyökfőhöz lehető legközelebb
kell elvégezni a kéregre, hosszú szárú ecsettel történő kenéssel. Használt növényvédőszer: Garlon
4E vagy más triklopyr hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer és gázolaj 1:1 arányú oldata
engedélyokirat szerint. Az alkalmazás időpontja június-július.
Akác esetében:
Törzsinjektálás
A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás
esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos
szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után
fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett.
Használt hatóanyag klopiralid (Lontrel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles. Az
alkalmazás időpontja szeptember-október.
Sarjpermetezés
Sarjpermetezést 1,5 m magasság alatti 3 cm törzsátmérőnél kisebb sarjaknál kell elvégezni
pontpermetezéssel az akácsarjak leveleire. A használt növényvédőszer: Lontrel 300 0,7 liter/hektár
dózisban. Az alkalmazás időpontja szeptember-október. Kijuttatás háti permetezővel, kör alakú
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szórásképpel rendelkező fúvókával.
Biztonságtechnika
A növényvédőszerek használata során a vonatkozó hatályos munkavédelmi, munkaegészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályokat betartása; erre előzetesen minden munkavégzőt fel kell készíteni
és a végrehajtás során ellenőrizni kell. Fontosabbak: személyi védőfelszerelés (ruha, kesztyű,
szemüveg); szivárgásmentes permetezőgép; üres göngyöleg tárolási, szállítási és átadási lépései
(pl. Cseber Kht. Általi visszagyűjtésre); védett növényfajok egyedeinek és termőhelyének kímélete:
vegyszer kijutásának elkerülése és a munkavégzés során taposási kár csökkentése. A
munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok betartására fokozottabban kell ügyelni a
veszélyesebb, I-es forgalmi kategóriás Garlon használata során.
Összesen mennyiség (a 3 év alatt történő kezelésekre vonatkoztatva):
a) Mikládi cserjeirtás:
- kézi cserjeirtás, 5,62 ha
- kézi és gépi kiközelítés: 5,62 ha
- aprítékolás és elszállítás: 5,62 ha
- tisztító szárzúzás: 11, 24 ha
- maximális szállítási távolság földúton és töltésen a legközelebbi aszfaltútig: 2 km
b) Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz hegy, Csönge-hegy
- Köveskál Vadtelep:
-- fakitermelés: 255m3.
--cserjeirtás:13,55 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 66,61 ha
--gépi/kézi rakásolás: 15,5 ha
--apríték készítés
--sarjpermetezés: 1,2 ha
- Sásdi legelő:
-- fakitermelés: 170 m3
--cserjeirtás:6 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 55,05 ha
--gépi/kézi rakásolás: 8 ha
--apríték készítés
-Kopasz hegy:
-- fakitermelés: 160 m3
--cserjeirtás:6,75 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 17,4 ha
--gépi/kézi rakásolás: 10 ha
--apríték készítés
--sarjpermetezés: 1,1 ha
-- maximális szállítási távolság hegyoldalban futó földúton a legközelebbi aszfaltútig: ~1,5 km
Csönge-hegy:
-- fakitermelés: 425 m3
--cserjeirtás: 7,94 ha
--szárzúzás: 49,96 ha
--gépi/kézi rakásolás: 13,13 ha
--apríték készítés
-- bálványfa injektálás, vegyszerezés: 1,2 ha
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--sarjpermetezés/szárzúzás: 21,56 ha
A fentiekben, valamint az ajánlattételi dokumentáció Specifikációjában részletezettek szerinti
minőségben végrehajtott tevékenységek esetében Ajánlatkérő legalább 3 ha/nap
területteljesítmény követelményt határoz meg.
Az Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy fakitermelésre vonatkozó fenti
mennyiségek a Specifikációban feltüntetett fafajok tömegét a mellmagassági átmérőtől függetlenül
tartalmazza.
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 3 éves időtartama alatt értendő.
Az évekre bontott fenti mennyiséget „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve
térképekkel” c. dokumentum tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.
A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves
üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási
szerződés keretében:
Mennyiség:
a.) A vízi-növényzet visszaszorítása és az egykori vízlevezető csatornák tisztítása tihanyi Külső-tó
területén. A munkálatokat két egymást követő évben kell elvégezni. A munkavégzés a csatornák
tisztítása esetében augusztus 1. és január 31., a növényzet visszaszorítása esetében pedig
augusztus 1. és október 30. között történhet.
A munkálatok leírása:
A növényzet visszaszorítását célzó munkákat elő kell készíteni, biztosítani kell a tavon a munkát
végző gépek mozgásának helyét, útvonalait, illetve a kitermelt növényanyag kiszállítási
nyomvonalait és deponálási helyeit. Ehhez a tó 1809-ben készült, majd a későbbiekben többször
helyreállított vízlevező árokrendszerét használjuk. A vízlevezető rendszer 1976-ban végleg
lezárásra került, a tavon belüli árokrendszer azonban jelentős részben ma is fellelhető. Az alább
részletezett munkákkal az egykori levezető-árkok egy részének helyreállítását végezzük el. Az 1.
évben a tényleges helyreállítás munkái kerülnek sorra, a 2. évben azonban szükség lesz a leírt
beavatkozásokra az eredmény stabilizálása érdekében.
A vízi-növényzet visszaszorítása a meglévő nyílt vízfoltok szegélyében található növényzet
vegetációs időszakon belüli, víz alatti vágásával történik. A levágott növényanyagot a kitisztított
csatornarendszeren keresztül a partra kell szállítani. A parton a deponálásra korlátozott terület áll
rendelkezésre, ezért a kiszállított anyag elszállításáról (aprítás után komposztálásra) folyamatosan
gondoskodni kell.
Az első évben:
1. 2,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása
tuskószedés nélkül. Ezen előkészítő munkák során alkalmassá kell tenni a területet a későbbi
munkálatok során történő közlekedéshez, a kitermelt anyagok mozgatásához és deponálásához. A
termelődő növényanyagot a területről el kell szállítani.
2. 1,0 ha kotrás úszó markoló kotróval, szállító pontonra rakás, kirakóhelyre szállítás, partra
karolás, elhelyezés a deponáló helyen. A deponálás helye a Külső-tó egykori levezető árka, az
anyagmozgatás távolsága mintegy 200 m. A munka során a csatornákban összegyűlt szerves
törmelék (lágyiszap) és a benőtt növényzet eltávolítása (rizómákkal együtt) történik meg.
3. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha
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hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
4. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi
komposztáló telepre. A kitermelt növényanyagot a helyszínről el kell szállítani, a helyszínen csak
átmeneti deponálás lehetséges. Az anyagot a továbbiakban a Vállalkozónak biomasszaként kell
hasznosítani, a Megrendelő fenntartja a jogot a felhasználás ellenőrzésére.
A második évben:
1. 1,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása
tuskószedés nélkül (az előző évivel megegyező területen, döntően az újonnan felverődő növényzet
miatt)
2. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha
hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
3. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi
komposztáló telepre
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 2 éves időtartama alatt értendő.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.
A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „"Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely
rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében:
A Kornyi tó erősen benőtt növényállományából 10,0 ha felületű nád és egyéb vízinövényzet vízfelszín
alatti, nádgyökér feletti, alternáló kaszás vágása, és parti gyűjtőhelyre történő kiszállítása. A
munkát azonos területen, 2014. év tavaszán kell elvégezni. A vágási helyszín és a kirakási helyszín
között legalább 2,5 m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak a kialakítása is a vágási
felszín részét képezi.
A beavatkozások célja a Kornyi-tó benádasodott, vízi növényzettel borított növényzettel borított
felszínének megbontása, a szabad, nyílt vízfelület növelése érdekében. 100 000 m2 területet kell a
nádtól megtisztítani víz alatti nádvágással, 40 cm vízállás alatt pedig élővízben használatra
engedélyezett gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával kell a nádat, egyéb
vízinövényzetet visszaszorítani kiirtani.
A téli nádvágás nem a jelen eljárásban nyertes ajánlattevő feladata.
Tavasszal- a téli nádvágás után frissen feltörő nádsípok 30-50 cm magasságánál víz alatti nádvágás
speciális úszó/kétéltű munkagéppel történik, ami képes a levágott biomassza kiszállítására is. A
nádvágás a víz alatt mintegy 5-10 cm-el történik ujjas kaszával. Vágás után a munkagép speciális
rakodó gémjével a levágott növényzetet összegyűjti, majd a gép rakodó felületére deponálva azt a
partra szállítja. A májusi nádvágási tapasztalatok szerint hektáronként átlagosan mintegy 20 t (kb.
70 m3), így a teljes 10 ha területen összesen 200 t (kb.700 m3) nád keletkezik. A levágott nád a
parton kerül deponálásra, szikkasztásra.
A munka több részterület vágásával valósul meg. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között 2,5
m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak kialakítása is a vágási felszín részét képezi.
Csekély zöldtömegű biomasszáról van szó, melynek felhasználása a változatelemzés
eredményének megfelelően a Kornyi tóval szomszédos juhhodály komplexumban történik
szikkadás és szárítás után alomként.
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 1 éves időtartama alatt értendő.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elbírálásra kerülő ajánlati árat a víz alatti nádvágással megvalósítandó
élőhely rekonstrukcióra, vízi-növényzet visszaszorítására vonatkozó munkálatokra kell megtenni,
9

ez az ár szolgál az ajánlatok összehasonlításának alapjául. A Kornyi tó esetében a klimatikus
viszonyok előre nem látható módon történő változása miatt elképzelhető, hogy a víz alatti nádvágás
technológai megvalósításához szükséges min. 40 cm víz mélység nem lesz a tóban 40 cm vízállás
alatt a víz alatti nádvágás helyett élővízben is használatra engedélyezett gyomirtószert kell
környezetkímélő módon elsodródás-csepegésmentesen kenőgép segítségével kijuttatni, s azzal a
nádat és egyéb vízinövényzetet visszaszorítani. A fentiekben írt gyomirtószer felhasználásával,
kenőgép kijuttatásával elvégzett munkálatok ellenszolgáltatásának megfizetésére a víz alatti
nádvágásra megajánlott ajánlati ár 15%-ának megfelelő összeg erejéig kerül sor, amelyet az
Ajánlattevő tudomásul vesz. A gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával történő
munkálatok elvégzése kapcsán kifizetendő – az említett 15%-nak megfelelő – összeg magában
foglalja a teljes munka és anyagköltséget (felhasznált vegyszerek ára, valamint a felvonulás árát) is.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.
A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 183 895 290 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A Vállalkozási szerződést biztosító mellékkötelezettségként legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj
10%-a/napnak megfelelő összegű késedelmi kötbért vállal arra az esetre, amennyiben a
szerződésben foglalt kötelezettségeit késedelmesen teljesítené, de legfeljebb összesen a teljes
nettó vállalkozói díj 25 %-a.
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Hibás teljesítési kötbér, amely a nettó szerződéses ár 2%-a és meghiúsulási kötbér, amely a nettó
szerződéses ár 10%-a.
Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot
kell nyújtania. (4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése, valamint a 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése szerint)
A nyertes ajánlattevőnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési
biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az
előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel
történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az
előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet nyertes ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell. (Kbt. 126. § (5) bekezdés)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés finanszírozása a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú projekt keretében KEOP
támogatásból történik. A támogatás intenzitása 100 %-os.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
A nyertes Ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése
igazolt teljesítés alapján a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdésében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben,
a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban és az 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a Támogatási
Szerződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre.
A Vállalkozó a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján a következők szerint
jogosult számlák benyújtására:
- 1. rész tekintetében: a teljes ellenszolgáltatásból egyenlő részekre 2 részszámla egy végszámla
(első részszámla az első évben igazoltan elvégzett munkák után, a második részszámla a második
évben igazoltan elvégzett munkák után, végszámla a harmadik évben igazoltan elvégzett munkák
teljesítését követően)
- 2. rész tekintetében: egy részszámla (első évben igazoltan elvégzett feladatok után az ellenérték
50%-a) és egy végszámla (második évben igazoltan elvégzett feladatok után az ellenérték 50%-a)
- 3. rész tekintetében egy végszámla (az igazoltan elvégzett feladatok után)
A számla összege Támogatási Szerződésben jóváhagyott és elszámolható értékének 100%-át a
támogató NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint KEOP
Közreműködő Szervezet a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem alapján a megfelelő
dokumentáció benyújtását követően átutalással teljesíti. A Támogatói kifizetésre a szállítói
finanszírozás szabályai az irányadók.
További vonatkozó jogszabályok:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
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felhasználásának rendjéről
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A vállalkozói díj átutalása a Vállalkozó által kiállított számla ellenében – figyelemmel Ptk. 292/B. §
(1)–(2) bekezdése szerint 30 napon belül fizeti meg. A vállalkozói díj támogatásból kerül
finanszírozásra, így a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak is irányadóak. A kifizetésre
irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak is.
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1b) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő közbeszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A
szállítói előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra. (4/2011. (I.28.)
Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1c), valamint (1e)-(1g) bekezdésére.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
A Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdés alapján az ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-f) és h)-k) pontjainak, vagy a Kbt. 57. §
(1) bekezdése a)-d) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének
hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése
alapján, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti
dokumentumokat kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint
kell igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét a
KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. és a KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23. szerinti kizáró
okokkal kapcsolatos útmutatókra.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak, igazolásoknak a jelen felhívás feladását
követően keltezettnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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P/1. Az 1.-3. részek tekintetében: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napján
fennálló számlái tekintetében valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot legalább
az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján fedezethiány miatt sorban állás az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, ha igen, hány napig attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
P/2. Az 1.-3. részek tekintetében Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évére vonatkozó, számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója kiegészítő mellékletek nélkül, egyéni vállalkozó esetén jövedelemadó
bevallása, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (1. rész: gyep-és erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész:
szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák, 3. rész: vizes élőhely rekonstrukció,
vízi-növényzet visszaszorítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.]
P/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
csatolnia kell az előző három évi (2010., 2011., 2012.) közbeszerzés tárgyából (1. rész: gyep-és
erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész: szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák, 3. rész:
vizes élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P2-P3 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése)
A P1-P3-as alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, ezért elegendő, ha közülük egy felel meg.
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Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha
P/1. Az 1.-3. részek tekintetében: a pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 24
hónapban fedezethiány miatti 15 napot meghaladó sorban álló tétel volt.
Sorban állás fogalma: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint.

P/2. Az 1.-3. részek tekintetében: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó
kettő lezárt üzleti év tekintetében a saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye mindkettő
évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1. rész: gyep-és
erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész: szerves üledék és növényzet eltávolítási munkák, 3. rész:
vizes élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele nem érte el:
1. rész: nettó 15 millió Ft
2. rész: nettó 30 millió Ft
3. rész: nettó 1 millió Ft
.

P/3. ha az előző három évben (2010., 2011, 2012) a közbeszerzés tárgya szerinti munkálatokból (1.
rész: gyep-és erdőgazdálkodási tevékenység, 2. rész: szerves üledék és növényzet eltávolítási
munkák, 3. rész: vizes élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása) származó
árbevételének átlaga nem érte el az alábbi összegeket:
1. rész: nettó 15 millió Ft
2. rész: nettó 30 millió Ft
3. rész: nettó 1 millió Ft
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján
csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgyával kapcsolatos szolgáltatásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
16.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden
olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra
került.
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M/2. Az 1.-2. részek tekintetében: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3)
bekezdésének b) pontja alapján ismertetnie kell a szolgáltatás teljesítéséért felelős személyt,
csatolnia kell a szolgáltatás teljesítéséért felelős vezető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,
és a végzettségét, és a képzettségét igazoló okiratát, amelyekből az alkalmassági
minimumkövetelmény megléte kétséget kizáró módon megállapítható. Továbbá csatolni kell a
rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot
ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szerezet (kamara) által vezetett nyilvántartás
ellenőrzésével is. Ezért jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely
elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban,
vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartásokon keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum
benyújtása is szükséges.
Idegen nyelvű okiratok: amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar
nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, kérjük, hogy kerüljön csatolásra a dokumentumok
magyar nyelvű felelős fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

M/3. Az 1.-2. részek tekintetében:
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján csatolni kell
a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatairól szóló
nyilatkozatot, vagy (darabszám, műszaki paraméter, megjelölésével) tárgyi eszköz-nyilvántartó
kartont vagy bérleti szerződést.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik összesen az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben befejezett alábbi referenciákkal:
1. rész tekintetében: legalább 1 db, összesen legalább 150 HA területen gyep-és erdőgazdálkodási
tevékenységre vonatkozó munkák elvégzéséről szóló egy szerződés keretében, szerződésszerűen
teljesített referenciával.
2. rész tekintetében: legalább 1 db, összesen legalább nettó 30 millió HUF összértékű szerves
üledék és növényzet eltávolítási munkák elvégzéséről szóló szerződésszerűen teljesített
referenciával.
3. rész tekintetében: legalább 1 db, legalább nettó 1 millió Ft összértékű vizes élőhely kezelési
munka elvégzéséről szóló szerződésszerűen teljesített referenciával.
Mindhárom részre történő ajánlattétel esetében az alkalmassági feltételnek kumuláltan kell
megfelelni.

M2. Az 1.-2. részek tekintetében:
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik:
1. rész tekintetében:
- 1 fő a teljesítésért felelős vezetővel, aki rendelkezik legalább felsőfokú okleveles erdőmérnök
végzettséggel és minimum 3 év erdőművelési és/vagy erdőnevelési munkák elvégzésében szerzett
tapasztalattal.
- 1 fő a vegyszeres kiegészítő kezelés hatósági egyeztetésért/engedélyeztetésért/ teljesítésért
felelős, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény
szerinti szakmai gyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személlyel, aki invazív
fafajok vegyszeres irtásának teljes körű lebonyolítására, ideértve az engedélyeztetési eljárást is
jogosító érvényes okirattal és invazív fafajok vegyszeres irtására vonatkozó, minimum 3 év szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
2. rész tekintetében:
- 3 fő, egyenként nádvágási tevékenység végzésében 5 év tapasztalattal rendelkező személlyel
- 2 fő, egyenként nádvágási, vízügyi fenntartási feladatokat irányítása tekintetében 5 év
tapasztalattal rendelkező személlyel
Ugyanaz a szakember mindkét részre megjelölhető.
M/3. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben rendelkezik:
1. rész tekintetében:
- 1 db, 80-100 ükm/h 0,8-09 bar kis fajlagos talajnyomású , legalább 100 KW teljesítményű nagy
teljesítményű önrakodó erdészeti céljárművel,
- 1 db legalább 100 KW teljesítményű nagy teljesítményű erdészeti aprítékolóval, mely min. 10 cm
átmérőjű faágak aprítékolására is alkalmas,
- 1 db legalább 105 LE teljesítményű mezőgazdasági vontatóval,
- 1 db legalább 88 LE teljesítményű mezőgazdasági vontatóval,
- 1 db pótkocsival,
- 1 db legalább 2,70 m munkaszélességű, 6-8 cm cserjeátmérőig alkalmazható erdészeti
szárzúzóval,
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- 1 db legalább 2,25 m munkaszélességű, mezőgazdasági (függőleges tengelyű) szárzúzóval,
- 1 db legalább 6 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 1 db legalább 4,4 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 1 db legalább 3,1 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 1 db legalább 2,7 LE teljesítményű benzines motorosfűrésszel,
- 2 db legalább 3,5 LE teljesítményű benzines kivitelű motoros tisztítókaszával, tisztító körfűrésszel,
- 2 db legalább 2,9 LE teljesítményű benzines kivitelű motoros tisztítókaszával, tisztító körfűrésszel,
- 2 db legalább 2,4 LE teljesítményű benzines kivitelű motoros tisztítókaszával, tisztító körfűrésszel.
2. rész tekintetében:
- 2 db legalább egyenként 3,1 LE teljesítményű motorosfűrésszel,
- 2 db egyenként legalább 2,9 LE teljesítményű tisztítókaszával,
- 2 db úszó kanalas markológéppel (úszópontonra szerelt vagy telepített markológép is
elfogadható)
- 2 db úszó kiszállító-eszközzel (pl. úszó ponton, nagyméretű csónak)
- 1 db, a vízinövényzet víz alatti vágására alkalmas úszó-önjáró speciális gép (pl. Truxor típusú vagy
azzal egyenértékű munkagép)
- 2 db homlokrakodó géppel
- 1 db mobil aprítógéppel
- 2 db tömörítőhátfalas teherautóval
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/08/09 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A bruttó 50.000.-Ft-ot átutalással az A. melléklet II.) pontjában megnevezett szervezet Raiffeisen
Bank Hungary Zrt-nél vezetett 12010501-00154783-00400008 számú számlájára kell megfizetni a
Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet. Közlemény: „Cserjeirtás-BfNPI”.
A dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdésével összhangban bármely érdekelt gazdasági szereplő
térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentációt jelen felhívás A. mellékletének II. pontjában
meghatározott elérhetőségeken keresztül lehet igényelni. A dokumentációt az ajánlatkérő CD-n
vagy DVD-n elektronikus formában bocsátja az érdekelt gazdasági szereplők rendelkezésére.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/08/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/08/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.).(Tárgyaló)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (3)-(4) és (6)-(7) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie.
Személyes átvétel: az A/II. melléklet szerinti helyen, munkanapokon (hétfőtől péntekig) 10.00 és
12.00 óra között (ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között), vagy előzetes
időpont-egyeztetés alapján.
Amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő nem személyesen kívánja átvenni, abban az esetben az
a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti 2 munkanapos határidőben kerül megküldésre az ajánlattevő
részére. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) pont P/1.-P/3. III.2.3) pont M/1.-M/3 alkalmassági követelménye
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
az ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést.
2.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 pld-ban (eredeti), valamint 1 példányban CD lemezen vagy
DVD-n is be kell adni, közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
3.) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
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- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
kell ellátni.
- Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van,
úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti
irányadónak.
4.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar.
Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés
és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján
az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani.
5.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
6.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7.) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelen felhívás III.2.2) P/1. pontjában nyilatkozatot adó(ko)n
kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzforgalmi számlát.
8.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz csatolni kell a
közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely
tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak.
9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5)
bekezdésére; az 55.§ (6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére
vonatkozóan.
10.) A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az
ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
11.) Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
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erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot
aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája.
12.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak
szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának
napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.
13.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
foglaltakat.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és erről Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell.
15.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint.
16.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1)
bekezdés)
17.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt.
94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
18.) A jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre álló fedezet:
1. rész: nettó 58 516 400,-Ft
2. rész: nettó 116 978 890
3. rész tekintetében: nettó 8 400 000,-Ft
19.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy mindkét részajánlati kör esetében helyszíni bejárást tart, amelynek
időpontja: jelen felhívás megjelenését követő 6. munkanap, 10:00 óra, gyülekezés helye: 8229
Csopak, Kossuth u. 16. A helyszíni bejáráson jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül
valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg megküld. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy
álláspontja szerint a megalapozott ajánlattételhez elengedhetetlen, hogy Ajánlattevő megtekintse a
helyszínt, ezért feltétlenül javasolja az Ajánlattevőknek a helyszíni bejáráson való részvételt.
Ajánlattevő a későbbiek során semmilyen kifogást nem emelhet arra az esetre, ha a helyszínt nem
tekintette meg.
20.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítéséhez nyertessége
esetén a szerződéskötés időpontjára saját alkalmazásban vagy tagsági viszonyban álló következő
jogosultságú személyt szükséges biztosítania az M2-es alkalmassági feltétellel összhangban:
I. rész tekintetében:
- 1 fő a vegyszeres kiegészítő kezelés hatósági egyeztetésért/engedélyeztetésért/ teljesítésért
felelős, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény
szerinti szakmai gyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személlyel, aki invazív
fafajok vegyszeres irtásának teljes körű lebonyolítására, ideértve az engedélyeztetési eljárást is
jogosító érvényes okirattal és invazív fafajok vegyszeres irtására vonatkozó, minimum 3 év szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli,
illetve, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról. (A
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szakemberek kamarai regisztrációjának
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és
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ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevő ajánlatában köteles
nyilatkozni annak elfogadásáról, hogy a regisztráció igazolásának elmaradása a szerződéskötéstől
való visszalépést jelentő nyilatkozatnak minősül.
21.) Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra ajánlattevő részéről, kérjük előírni, hogy kerüljön csatolásra a dokumentumok magyar
nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekintse irányadónak.
22.) Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése értelmében a kiegészítő tájékoztatás megadására
irányuló kérelem megküldése tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása tekintetében ésszerű
határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/07/17 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda
Postai cím: Andrássy út 20. II. em. 5
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Virág László
Telefon: 0036 13010059
E-mail: drvirag@drszalay.eu
Fax: 0036 13024863
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda
Postai cím: Andrássy u. 20.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Virág László ügyvédjelölt
Telefon: 0036 13010059
E-mail: drvirag@drszalay.eu
Fax: 0036 13024863
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda
Postai cím: Andrássy út 20. II. em. 5
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Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Virág László
Telefon: 0036 13010059
E-mail: drvirag@drszalay.eu
Fax: 0036 13024863
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szelektív cserjeirtás és fakivágás
vállalkozási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás:
Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szelektív
cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
77230000-1

További tárgyak:

77210000-5

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség
1. rész:
Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szelektív
cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés keretében
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Teljesítési helyszínek:
Natura 2000-es, valamint ex lege védett Miklád, valamint védett területek: Köveskál Vadtelep, Sásdi
legelő, Kopasz-hegy, Csönge-hegy.
A kivitelezés módja az ajánlattevő képviselője által meghatározott módon történik „A cél és
beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” specifikáció alapján kézi és
kisgépes, illetve nagygépes, valamint a Kopasz-hegy, Csönge-hegy, a Vad-telep, a Sásdi-legelő
estében a kiegészítő vegyszeres kezelési (törzsinjektálás, sarjpermetezés, sarjkenés)
technológiával az alábbiak szerint.
Technológia:
A mechanikai beavatkozásokat eltérő domborzati, tagoltsági és talajviszonyok mellett és
területrészeken belül is különböző sűrűségű növényállománynál kell végezni, így eltérő eszközök
szükségesek hozzá. A mechanikai kezelést vegetációs- és költési időn kívüli időszakban (ősztől
tavaszig) kell elvégezni, kikerülve a védett vagy megőrzendő növényegyedeket.
A munkákat kizárólag vegetációs perióduson kívül kell elvégezni, átfagyott, vagy száraz
talajviszonyok esetén. Ettől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben Megrendelő
természetvédelmi szakmai szempontok figyelembe vételével erre külön utasítást ad.
I. 1.) Kézi és kisgépes munkák:
a) a cserjék és fák eltávolítása kézi kisgépes eszközzel (kézi motoros kaszával és motorfűrésszel)
történik;
b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése kézi kisgépes eszközzel (kézi motoros kaszával);
c)a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrésszel oly
módon, hogy az a-b pontokban meghatározott kezeléseket követően a visszamaradó, vízszintes
vágásfelületű szár (tő) magasság a 2 cm-t nem haladhatja meg, a kezelések során a talajszint
roncsolása nem megengedett,
d) a keletkezett biomasszával a Vállalkozó rendelkezik, melyet köteles az a-b pontokban leírt
tevékenységekkel egy időben ajánlatkérő által meghatározott helyen deponálni, és a területről
folyamatosan elszállítani.
e) ajánlatkérő nem köti ki a keletkező biomassza teljes egészének aprítékként történő elszállítását.
f) a Vállalkozó a beruházási helyszínen kívüli természeti területeken ideiglenes jelleggel sem
tárolhatja, illetve égetheti el az elszállított biomasszát A beruházási helyszínen a szállítás kizárólag
ajánlatkérő által meghatározott útvonalon, a beruházási helyszín és az aszfaltút között helyrajzi
számos úton történhet. Ajánlatkérő és a természetvédelmi hatóság az elszállított biomassza
(elhelyezését, hasznosítási módját) ellenőrizheti (helyszíni ellenőrzés, felhasználást igazoló
dokumentációk ellenőrzése).
I. 2.) Nagygépes munkák:
a) a gyomok, cserjék és fák eltávolítása nagygépes eszközzel (traktoros függesztett mezőgazdasági
szárzúzó és lehetőség szerint erdészeti szárzúzó); a levágott növényi biomasszát a területről el kell
távolítani;
b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése (traktoros függesztett mezőgazdasági szárzúzó), a levágott
növényi biomasszát a területről el kell távolítani;
c) a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrésszel,
lehetőség szerint nagygépes tuskómarás (traktoros függesztett tuskómaró), deponált biomassza
elszállítása a területről.
d) a keletkező biomassza megfelelő deponálása, és elszállítása a területről.
e) a nagygépes munkákkal érintett területen a kezelés akkor tekinthető befejezettnek, amikor az
1.1.c) pontban leírt területállapot elérése érdekében megtörtént a kézi kisgépes kiegészítő
25

utókezelés is.
I.3.) Kiegészítő vegyszeres technológia:
Bálványfa esetében:
Törzsinjektálás
A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás
esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos
szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után
fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett.
Használt hatóanyag dikamba (Banvel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles, melyet a
kivitelezési munkák megkezdése előtt be kell szerezni. Az alkalmazás időpontja július-október. Az
injektálással egyidőben az idős egyedek mellett lévő sarjak permetezését/kenését is el kell végezni.
A fenti munkálatok vállalkozó bevonásával kerülnek bevonásra.
Sarjpermetezés
A sarjpermetezést 5 cm törzsátmérő alatti és 1,5 méter alatti egyedeken kell elvégezni
elsődlegesen a hajtáscsúcsból növekvő levélrozettára illetve elágazó egyedeknél az oldalhajtások
felső levélrozettájára. Használt növényvédőszer: Garlon 4E 5%-os oldata, vagy más triklopyr
hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer. Permetezési technika olaj és Silwet-77 felületi
feszültségcsökkentő. Az alkalmazás időpontja május- június, illetve a felülkezelésnek
július-augusztus. Kijuttatás hidraulikus háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező
fúvókával.
Sarjkenés
A sarjkenést 5 cm törzsátmérő alatti 1,5 méter feletti egyedeken a gyökfőhöz lehető legközelebb
kell elvégezni a kéregre, hosszú szárú ecsettel történő kenéssel. Használt növényvédőszer: Garlon
4E vagy más triklopyr hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer és gázolaj 1:1 arányú oldata
engedélyokirat szerint. Az alkalmazás időpontja június-július.
Akác esetében:
Törzsinjektálás
A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás
esetén minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos
szögben. Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után
fasebkezelő kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett.
Használt hatóanyag klopiralid (Lontrel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles. Az
alkalmazás időpontja szeptember-október.
Sarjpermetezés
Sarjpermetezést 1,5 m magasság alatti 3 cm törzsátmérőnél kisebb sarjaknál kell elvégezni
pontpermetezéssel az akácsarjak leveleire. A használt növényvédőszer: Lontrel 300 0,7 liter/hektár
dózisban. Az alkalmazás időpontja szeptember-október. Kijuttatás háti permetezővel, kör alakú
szórásképpel rendelkező fúvókával.
Biztonságtechnika
A növényvédőszerek használata során a vonatkozó hatályos munkavédelmi, munkaegészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályokat betartása; erre előzetesen minden munkavégzőt fel kell készíteni
és a végrehajtás során ellenőrizni kell. Fontosabbak: személyi védőfelszerelés (ruha, kesztyű,
szemüveg); szivárgásmentes permetezőgép; üres göngyöleg tárolási, szállítási és átadási lépései
(pl. Cseber Kht. Általi visszagyűjtésre); védett növényfajok egyedeinek és termőhelyének kímélete:
vegyszer kijutásának elkerülése és a munkavégzés során taposási kár csökkentése. A
munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályok betartására fokozottabban kell ügyelni a
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veszélyesebb, I-es forgalmi kategóriás Garlon használata során.
Összesen mennyiség (a 3 év alatt történő kezelésekre vonatkoztatva):
a) Mikládi cserjeirtás:
- kézi cserjeirtás, 5,62 ha
- kézi és gépi kiközelítés: 5,62 ha
- aprítékolás és elszállítás: 5,62 ha
- tisztító szárzúzás: 11, 24 ha
- maximális szállítási távolság földúton és töltésen a legközelebbi aszfaltútig: 2 km
b) Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz hegy, Csönge-hegy
- Köveskál Vadtelep:
-- fakitermelés: 255m3
--cserjeirtás:13,55 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 66,61 ha
--gépi/kézi rakásolás: 15,5 ha
--apríték készítés
--sarjpermetezés: 1,2 ha
- Sásdi legelő:
-- fakitermelés: 170 m3
--cserjeirtás:6 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 55,05 ha
--gépi/kézi rakásolás: 8 ha
--apríték készítés
-Kopasz hegy:
-- fakitermelés: 160 m3
--cserjeirtás:6,75 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 17,4 ha
--gépi/kézi rakásolás: 10 ha
--apríték készítés
--sarjpermetezés: 1,1 ha
-- maximális szállítási távolság hegyoldalban futó földúton a legközelebbi aszfaltútig: ~1,5 km
Csönge-hegy:
-- fakitermelés: 425 m3
--cserjeirtás: 7,94 ha
--szárzúzás: 49,96 ha
--gépi/kézi rakásolás: 13,13 ha
--apríték készítés
-- bálványfa injektálás, vegyszerezés: 1,2 ha
--sarjpermetezés/szárzúzás: 21,56 ha
A fentiekben, valamint az ajánlattételi dokumentáció Specifikációjában részletezettek szerinti
minőségben végrehajtott tevékenységek esetében Ajánlatkérő legalább 3 ha/nap
területteljesítmény követelményt határoz meg.
Az Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy fakitermelésre vonatkozó fenti
mennyiségek a Specifikációban feltüntetett fafajok tömegét a mellmagassági átmérőtől függetlenül
tartalmazza.
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 3 éves időtartama alatt értendő.
Az évekre bontott fenti mennyiséget „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve
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térképekkel” c. dokumentum tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.
A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 58 516 400 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet
eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási szerződés keretében:
1) Rövid meghatározás:
A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves
üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási
szerződés keretében:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
77230000-1

További tárgyak:

77210000-5

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség
2. rész:
A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves
üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási
szerződés keretében:
Mennyiség:
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a.) A vízi-növényzet visszaszorítása és az egykori vízlevezető csatornák tisztítása tihanyi Külső-tó
területén. A munkálatokat két egymást követő évben kell elvégezni. A munkavégzés a csatornák
tisztítása esetében augusztus 1. és január 31., a növényzet visszaszorítása esetében pedig
augusztus 1. és október 30. között történhet.
A munkálatok leírása:
A növényzet visszaszorítását célzó munkákat elő kell készíteni, biztosítani kell a tavon a munkát
végző gépek mozgásának helyét, útvonalait, illetve a kitermelt növényanyag kiszállítási
nyomvonalait és deponálási helyeit. Ehhez a tó 1809-ben készült, majd a későbbiekben többször
helyreállított vízlevező árokrendszerét használjuk. A vízlevezető rendszer 1976-ban végleg
lezárásra került, a tavon belüli árokrendszer azonban jelentős részben ma is fellelhető. Az alább
részletezett munkákkal az egykori levezető-árkok egy részének helyreállítását végezzük el. Az 1.
évben a tényleges helyreállítás munkái kerülnek sorra, a 2. évben azonban szükség lesz a leírt
beavatkozásokra az eredmény stabilizálása érdekében.
A vízi-növényzet visszaszorítása a meglévő nyílt vízfoltok szegélyében található növényzet
vegetációs időszakon belüli, víz alatti vágásával történik. A levágott növényanyagot a kitisztított
csatornarendszeren keresztül a partra kell szállítani. A parton a deponálásra korlátozott terület áll
rendelkezésre, ezért a kiszállított anyag elszállításáról (aprítás után komposztálásra) folyamatosan
gondoskodni kell.
Az első évben:
1. 2,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása
tuskószedés nélkül. Ezen előkészítő munkák során alkalmassá kell tenni a területet a későbbi
munkálatok során történő közlekedéshez, a kitermelt anyagok mozgatásához és deponálásához. A
termelődő növényanyagot a területről el kell szállítani.
2. 1,0 ha kotrás úszó markoló kotróval, szállító pontonra rakás, kirakóhelyre szállítás, partra
karolás, elhelyezés a deponáló helyen. A deponálás helye a Külső-tó egykori levezető árka, az
anyagmozgatás távolsága mintegy 200 m. A munka során a csatornákban összegyűlt szerves
törmelék (lágyiszap) és a benőtt növényzet eltávolítása (rizómákkal együtt) történik meg.
3. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha
hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
4. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi
komposztáló telepre. A kitermelt növényanyagot a helyszínről el kell szállítani, a helyszínen csak
átmeneti deponálás lehetséges. Az anyagot a továbbiakban a Vállalkozónak biomasszaként kell
hasznosítani, a Megrendelő fenntartja a jogot a felhasználás ellenőrzésére.
A második évben:
1. 1,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása
tuskószedés nélkül (az előző évivel megegyező területen, döntően az újonnan felverődő növényzet
miatt)
2. 10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha
hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
3. A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi
komposztáló telepre
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 2 éves időtartama alatt értendő.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.
A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
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Becsült érték áfa nélkül: 116 978 890 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „"Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely rekonstrukció,
vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében:
1) Rövid meghatározás:
A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „"Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely
rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

77000000-0

3) Mennyiség
3. rész:
A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú „"Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely
rekonstrukció, vízi-növényzet visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében:
A Kornyi tó erősen benőtt növényállományából 10,0 ha felületű nád és egyéb vízinövényzet vízfelszín
alatti, nádgyökér feletti, alternáló kaszás vágása, és parti gyűjtőhelyre történő kiszállítása. A
munkát azonos területen, 2014. év tavaszán kell elvégezni. A vágási helyszín és a kirakási helyszín
között legalább 2,5 m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak a kialakítása is a vágási
felszín részét képezi.
A beavatkozások célja a Kornyi-tó benádasodott, vízi növényzettel borított növényzettel borított
felszínének megbontása, a szabad, nyílt vízfelület növelése érdekében. 100 000 m2 területet kell a
nádtól megtisztítani víz alatti nádvágással, 40 cm vízállás alatt pedig élővízben használatra
engedélyezett gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával kell a nádat, egyéb
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vízinövényzetet visszaszorítani kiirtani.
A téli nádvágás nem a jelen eljárásban nyertes ajánlattevő feladata.
Tavasszal- a téli nádvágás után frissen feltörő nádsípok 30-50 cm magasságánál víz alatti nádvágás
speciális úszó/kétéltű munkagéppel történik, ami képes a levágott biomassza kiszállítására is. A
nádvágás a víz alatt mintegy 5-10 cm-el történik ujjas kaszával. Vágás után a munkagép speciális
rakodó gémjével a levágott növényzetet összegyűjti, majd a gép rakodó felületére deponálva azt a
partra szállítja. A májusi nádvágási tapasztalatok szerint hektáronként átlagosan mintegy 20 t (kb.
70 m3), így a teljes 10 ha területen összesen 200 t (kb.700 m3) nád keletkezik. A levágott nád a
parton kerül deponálásra, szikkasztásra.
A munka több részterület vágásával valósul meg. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között 2,5
m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak kialakítása is a vágási felszín részét képezi.
Csekély zöldtömegű biomasszáról van szó, melynek felhasználása a változatelemzés
eredményének megfelelően a Kornyi tóval szomszédos juhhodály komplexumban történik
szikkadás és szárítás után alomként.
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 1 éves időtartama alatt értendő.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elbírálásra kerülő ajánlati árat a víz alatti nádvágással megvalósítandó
élőhely rekonstrukcióra, vízi-növényzet visszaszorítására vonatkozó munkálatokra kell megtenni,
ez az ár szolgál az ajánlatok összehasonlításának alapjául. A Kornyi tó esetében a klimatikus
viszonyok előre nem látható módon történő változása miatt elképzelhető, hogy a víz alatti nádvágás
technológai megvalósításához szükséges min. 40 cm víz mélység nem lesz a tóban 40 cm vízállás
alatt a víz alatti nádvágás helyett élővízben is használatra engedélyezett gyomirtószert kell
környezetkímélő módon elsodródás-csepegésmentesen kenőgép segítségével kijuttatni, s azzal a
nádat és egyéb vízinövényzetet visszaszorítani. A fentiekben írt gyomirtószer felhasználásával,
kenőgép kijuttatásával elvégzett munkálatok ellenszolgáltatásának megfizetésére a víz alatti
nádvágásra megajánlott ajánlati ár 15%-ának megfelelő összeg erejéig kerül sor, amelyet az
Ajánlattevő tudomásul vesz. A gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával történő
munkálatok elvégzése kapcsán kifizetendő – az említett 15%-nak megfelelő – összeg magában
foglalja a teljes munka és anyagköltséget (felhasznált vegyszerek ára, valamint a felvonulás árát) is.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.
A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 8 400 000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
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