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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268246-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Csopak: Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti,
méhészeti és akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 131-268246
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
AK00601
Kossuth u.16.
Csopak
8229
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Róbert
Telefon: +36 87555260
E-mail: bfnp@bfnp.hu
Fax: +36 87555261
NUTS-kód: HU213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bfnp.hu/
A felhasználói oldal címe: http://bfnp.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://www.dropbox.com/sh/07n7roll5lpq6lb/AACMpVRkEYxiPXXoNjtM-JqYa?dl=0
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Arzano Management Kft.
Viador utca 3. Fszt. 2.
Budapest
1036
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gordosné dr. Fekete Lívia
Telefon: +36 302813419
E-mail: info@arzano.hu
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://info@arzano.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Arzano Management Kft.
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Viador utca 3. Fszt. 2.
Budapest
1036
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gordosné dr. Fekete Lívia
Telefon: +36 302813419
E-mail: info@arzano.hu
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://info@arzano.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

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

Elnevezés:
Területrendezés, terület-előkészítés (irtási) munkák ellátása Látrány/Kis-Balaton területén a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Élőhelyvé.

II.1.2)

Fő CPV-kód
77000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
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 Erdészeti szárzúzózás
mely munkát 2x kell elvégezni! Szárzúzózás Tisztító kaszálás Biomassza eltávolítás
ha ha* 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 15,3917* 23,8549* 23,8549* 23,8549*
Összesen 146,6528 276,7328* 23,8549* 23,8549* 370,9023*.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
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II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
77000000
77230000
77310000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területe. Somogy és Zala megye. A szerződés mellékletét képező
terület kimutatási táblázat alapján.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bozótirtás Erdészeti szárzúzózás
mely munkát 2x kell elvégezni! Szárzúzózás Tisztító kaszálás Biomassza eltávolítás
ha ha* 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 15,3917* 23,8549* 23,8549* 23,8549*
Összesen 146,6528 276,7328* 23,8549* 23,8549* 382,4793*
Vállalkozó feladatát képezi a tuskók, sarjak mechanikus visszavágása is a területen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása).

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Munkanélküli vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatását a teljesítés során (min.
1 fő – max. 16 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Fenntarthatósági szempontok / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Letermelt és elszállítandó biomassza további kezelési módjának előnyössége /
Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A teljesítés keretében vállalt természetvédelmi célú intézkedések mennyisége
(db) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 22
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026.

II.2.14)

További információk
Szerződés időtartamának meghatározása összhangban áll a Kbt. 133. § (1) bekezdésében foglaltakkal, a
hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a 22 hónap szerződéses időtartam, mivel cserjeirtás-bokrozás csak
a vegetációs időszakon kívül végezhető. A részajánlat tétel pályázati, jogi és gazdasági indokok alapján nem
biztosított.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatba csatolandó a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró
döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben
azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az
előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §ában foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak
megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szükséges az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
A kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók,
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt
nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
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Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) – b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel
szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1 – 7. §. is irányadó.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolási mód:
P/1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménye által kiállított egyszerű másolati igazolást vagy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt és jelen felhívástól nem régebbi nyilatkozatát- az alábbi tartalommal:
— számlaszám(ok) megjelölése
— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó
sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja). Ajánlattevő a vizsgálati időtartamban megszűnt számlák vonatkozásában is köteles az igazolást
benyújtani.
P/2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát az adózott eredményre vonatkozó adatok megadásával vagy ajánlattevő
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részét (mérleg és
eredmény kimutatás), amennyiben az ajánlatkérő általkért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
(ceginformaciosszolgalat.kim.gov.hu ) megismerhető, akkor a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.
(321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja és 19. § (3) pontja), attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 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 az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III.
és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) szerint kell alkalmasságukat
igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
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A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Igazolási mód folytatása:
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Ajánlatkérő az EEKD „a” pontot kéri kitölteni az alkalmassági követelmények vonatkozásában.
Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) ha:
P/1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 12
hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt. Ajánlatkérő sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. §
25. pontja szerinti fogalmat érti;
P/2. az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egy évnél több
évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) a kért irattal azért nem rendelkezik,
mert az előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 19. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzés tárgyából (területkezelés, cserjeirtás, bozótirtási
munkák, szárzúzózás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlattevő alkalmas, ha a
közbeszerzés tárgyából származó árbevétel mértéke eléri a nettó 90 000 000 HUF-ot. Az újonnan piacra lépő
szervezetek esetében működésük ideje alatt összesen legalább a P/2. pontban meghatározott közbeszerzés
tárgya szerinti – áfa nélkül számított – árbevétellel kell rendelkezni.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő)
részéről csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap,
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendelések) során
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező
(területrendezési) szolgáltatásainak ismertetése vagy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata. Az ismertetésnek/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát adó nevét, elérhetőségét,
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja),
— a szolgáltatás tárgya vagy mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal:),
— az ellenszolgáltatás összegét,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél
közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt,
úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
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Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás/nyilatkozat – a
teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,
úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a referencia
igazolásnak tartalmaznia kell az ellenszolgáltatásból való részesedések arányait a fentiek szerint.
M/2. Ajánlattevőnek (Közös Ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek – megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk (önéletrajzban a
gyakorlati idő év/hó megbontásban feltüntetve) ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá
a szakemberekre vonatkozóan csatolni kell a végzettséget igazoló okiratokat és a rendelkezésre állási
nyilatkozatokat is. Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
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. Ajánlattevőnek (Közös Ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i)
pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki
felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés megállapításához szükséges tartalommal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Igazolási mód folytatása:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Ajánlatkérő az EEKD „a” pontot kéri kitölteni az alkalmassági követelmények vonatkozásában.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik:
M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen az alábbi befejezett
referenciákkal:
legalább összesen 270 ha természetvédelmi területen megvalósított élőhely rekonstrukcióra (élőhelyvédelem,
helyreállítás) irányuló referenciával, amely magában foglalta legalább a következő résztevékenységek
mindegyikének megvalósítását: bozótirtás, tuskók, illetve sarjak mechanikus visszavágása (erdészeti
szárzúzózás), kaszálás, biomassza eltávolítás.
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A terület nagyságra és a megvalósítandó résztevékenységre irányuló követelmény 1, vagy több referenciával is
teljesíthető.
M/2.
— 1 fő erdőmérnök vagy agrármérnök vagy kertészmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év erdőgazdálkodási, ezen belül legalább 2 év természetvédelmi
területen végzett élőhely rekonstrukciós (ezen belül élőhelyvédelem és helyreállítás) feladatok megvalósítására
irányuló gyakorlattal.
— 1 fő legalább technikusi végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik
motorfűrész kezelő (OKJ szerinti azonosítószáma: 21 623 02) gépkezelői jogosultsággal vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és legalább 2 év gyakorlattal bozót és cserjeirtás, ill. mechanikus növényirtás
tekintetében. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az erdészeti szakmunkás (OKJ 34 623 01) és a fakitermelő
(OKJ 31 623 01) tanfolyam elvégzését igazoló végzettséget is.
M/3.
— 2 db nagyteljesítményű bálázó.
— 2db mezőgazdasági erőgép/vontató (4wd, TLT, hárompont felfüggesztés, teljesítménye min 130 LE).
— 2 db legalább 2,50 m munkaszélességű, 6-8 cm cserjeátmérőig alkalmazható erdészeti szárzúzó.
— 1 db univerzális munkagép, 4wd, min 85kW, elöl hátul TLT, elöl hátul 3 pont, platóval.
— 1 db Aprítógép TLT hajtású, min15cm ágvastagság aprítására alkalmas legyen.
— 4 db benzinmotoros fűrésszel.
— 10 db benzinmotoros kaszával.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) A szerződés biztosítékai:2
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Vállalkozási szerződést biztosító mellékkötelezettségként a teljes nettó vállalkozási díj 1 %-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.
Hibás teljesítési kötbér, amely a nettó szerződéses ár 2 %-a, de legfeljebb összesen a teljes nettó vállalkozói díj
10 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %. A meghiúsulási kötbér alapja teljes a nettó vállalkozói díj.
2.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetés (elszámolás) pénzneme: (HUF) Forint. Az ajánlati ár kizárólag forintban adható meg. Ajánlatkérő
előleget a Kbt.-ben foglaltak szerint biztosít. A szerződés finanszírozása az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium között megkötött Támogatási Szerződés alapján.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/08/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/08/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
Arzano Management Kft.
1036 Budapest, Viador utca 3. fszt. 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.

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

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1.Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban, zárt és sértetlen borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az
ajánlatot és az aláírt ajánlat szkennelt változatát 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható
-pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz
csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az
ajánlat eredeti, aláírt papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
A papír alapú és elektronikus példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó. A
borítékon/dobozon az ajánlattevő nevét, címét, továbbá az „Eljárás tárgya, Az ajánlattételi határidő lejártáig
nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő
beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat
nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az
ajánlattevőt terheli. A papír alapú és az elektronikus példány tartalmi eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapú
példányt tekinti irányadónak.
2.Az ajánlathoz csatolni kell: 3.ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
eredetiben;4.ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (4) bekezdésre vonatkozóan;5.ajánlattevő nyilatkozatát a
Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell); 6.az alkalmasság megállapítására
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szolgáló Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot;7.a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, ajánlatkérői
felhívás esetén az igazolásokat (Kbt. 69. § (4) bekezdés);8.Kbt. 25. § (3) -(4) szerinti nyilatkozat csatolása
szükséges. 9.az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és
kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírás mintáját;11.amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell
az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, igazolásait,
szerződéseit figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére.12. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges
nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy
szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.13.Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2) III.1.3).14.Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Teljesítési biztosíték nyújtása a szerződéstervezetben foglaltak szerint 2 %. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
a teljesítési biztosíték szerződéskötés rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) szerint. 15.Az ajánlat
összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.16.Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontja szerint, illetve a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)
értékeli a fentiekben megadott módszerrel.
17-30. pontok a II.2.14) pontban olvasható.
Az ajánlati kötöttség időtartama a fenti időponttól számított 60 nap, tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési
eljárás a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül
lefolytatásra.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
II.2.5) pont folytatása.
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.
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# 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 Ajánlattevői vállalás (igen/nem) Igen válasz esetén adandó pontszám Nem válasz
esetén adandó pontszám.
A kaszálás időpontját a területekről ismert védett növényfajok magérlelési és a földön fészkelő madárfajok
költési ciklusához igazodva határozza meg 10 1.
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), 10 1.
Területen élő állatoknak menekülési útvonal biztosítása (sávos, kívülről befelé történő kaszálás nem lehetséges
10 1.
Tarlómagasság min. 10-15 cm, mert a túl alacsony vágás károsítja az összefüggő növényzetet, illetve így esélyt
biztosít a kisméretű gerincesek túlélésére 10 1.
Kaszálást csak nappal végez 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.
A részajánlat tétel pályázati, jogi és gazdasági indokok alapján nem biztosított. A részfeladatok egy uniós
támogatásból finanszírozott projekt keretében kerülnek megvalósításra, amely okán az egyes helyszíneken
történő megvalósítás – az ahhoz kapcsolódó pályázati vállalások, megvalósítási mód, kitűzött célértékek,
elérendő eredmények, stb. – szerves egységet képez. A pályázati költségvetés a teljes projekt egységes
végrehajtását feltételezve készült. Továbbá egy részterületre vonatkozó teljesítési probléma az egész pályázati
projekt megvalósítására és finanszírozására is kihathat, amely indokolja az egységes kivitelezői felelősséget.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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