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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334101-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Csopak: Mezőgazdasági gépek
2013/S 194-334101
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
AK00601
Kossuth u. 16.
Címzett: Gál Róbert
8229 Csopak
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 87555260
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
Fax: +36 87555261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bfnpi.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda
Andrássy út 20. II. em. 5.
Címzett: dr. Virág László
1061 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13010059
E-mail: drvirag@drszalay.eu
Fax: +36 13024863
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda
Andrássy út 20. II. em. 5.
Címzett: dr. Virág László
1061 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13010059
E-mail: drvirag@drszalay.eu
Fax: +36 13024863
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda
Andrássy út 20. II. em. 5.
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Címzett: dr. Virág László
1061 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13010059
E-mail: drvirag@drszalay.eu
Fax: +36 13024863
I.2)

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

I.3)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés valamint a KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú
„Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök
beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: I. rész: Keszthely-Fenékpuszta, Tihany: Kutatóház.
II. rész: Zalakomár-Kápolnapuszta.
III. rész: Zalakomár-Kápolnapuszta, Keszthely-Fenékpuszta.
IV. rész: Tihany: Kutatóház.
V. rész: Salföld Természetvédelmi major.
VI. rész: Salföld Természetvédelmi major.
NUTS-kód HU223,HU213

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés valamint a KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú
„Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök
beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
16000000, 43250000, 16140000, 16600000, 16330000, 16700000, 34133100, 44212226, 44212227,
16300000, 31400000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részek

05/10/2013
S194
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/20

HL/S S194
05/10/2013
334101-2013-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

3/20

A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
I. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek
Megnevezés darabszám
Homlokrakodó
Motorteljesítmény: minimum 125 LE 2
Trágyarakóvilla
Q FIT felfogatás 2
Trágyarakóvilla
Compact felfogatás 1
Körmös kanál
Q FIT felfogatás 1
Körmös kanál
3

Kapacitás: 1,5 m 2
Bálarakó villa
Súly: 180 kg 1
Bálarakó villa
Compact felfogatás 1
Traktor John Deere 5090M traktor JD 583 homlokrakodóval vagy azzal egyenértékű
Névleges teljesítmény: min. 65 kW (90 LE) 1
Traktor (John Deere 5090M speciális kivitelben vagy azzal egyenértékű)
Névleges teljesítmény: min. 65 kW (90 LE) 1
Teleszkópos rakodó („Bobcat”)
Motorteljesítmény: minimum 35 kW (50 LE) 1
Szervestrágyaszóró adapter
A letolókocsihoz kompatibilis trágyaszóró adapter 1
Szervestrágyaszóró letolókocsi
Plató métere: 5 600 x 2 380 1
Bálaszállító pótkocsi
— plató: 8 200 x 2 480 mm
— össztömeg: 14 000 kg 1
Rendsodró
Munkaszélesség: minimum 6 780 mm
Szállítási szélesség: 2 990 mm 1
Hengerbálázó
— Bálaátmérő: 0,6–1,55 m
— Bálaszélesség: 1,17 m 1
Tartálykocsi
6 m flexibilis cső + 0,15 m galvanizált dugó, Perrot csatlakozás (d6”) 3
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Kéttengelyes magasított pótkocsi
— Teherbírás: 6 000 kg
3

— Rakodótér űrtartalom minimum: 8 m
2

— Rakodótér felülete minimum: 8 m
— Plató magassága: 500 mm + 500 mm 1
II. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – fa karámrendszer
Fa karámrendszer 1 db:
— 500 db faoszlop (oszlopként)
— 300 db faoszlop negyedelve (deszkaként)
— 2 500 db fa karó (2 m-es 5x5 cm-es)
— valamennyi fafaja: akác
— ne legyen friss vágású (min. 2012–2013 téli vágás)
— nem lehet lábon száradt kitermelésű
— kérgezett
III. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – villanykarám rendszer és szarvasmarha
mérleg
— Villanykarám rendszer (Hunzag), vagy azzal egyenértékű 1 db
— 8 550 db csavaros szigetelő (G-666) 2 850 db faoszlopra,
— 15 db kapu fogantyú (G-689) 5 kapura,
— 15 db kapuszigetelő (G-646/NL) 5 kapura,
— 53 db zsinór (G 620) 21 000 m,
— 2 db villámhárító (G-648),
— 1 db adapter, hálózati (G-31930)
— mérleg Iconix FX1, vagy azzal egyenértékű (szarvasmarhák súlymérését szolgáló) mérleg+Digitális
mérleghez terhelésmérő acélrúd 1 000 mm 1 db
PFV szarvasmarha kezelő kalodához legyen használható
Méretei: Hossz: 2,95 (nyitott ajtókkal 3,55)
Szélesség: 1,25 m
Magasság: 1,9 m
A PVF szavasmarha kalodával legyen használható, így a méreteiben (a specifikációban megadott hossz,
szélesség, magasság) paramétereivel egyezzen meg az egyenértékű ajánlatként elfogadható állatmérleg.
IV. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – levendula gépsor
— Sor-, tőközművelő kultivátor Garford Robocrop vagy azzal egyenértékű 1 db
— Egyénértékűség megítélésére vonatkozó adat: Frontfüggesztés
— levendula arató adapter Bizon-Ins Ltd. MKL 3 lavender harvester vagy azzal egyenértékű 1 db
— Egyénértékűség megítélésére vonatkozó adat: Vágási magasság 0,1–0,5 m és Sortávolság 1,4 m
— kézi arató Metabo Power Cutter Li Pro vagy azzal egyenértékű – 20 db
— Egyénértékűség megítélésére vonatkozó adat: 2 db Li akkumulátor, kapacitás: min. 1,1 Ah és Excentrikus
forgókés
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— tartalék kés 60 db
— A tartalék kés a kézi aratóval kompatibilis
— akkumulátor 40 db
— A kézi aratóval kompatibilis
— min. 2,2 Ah Li
— big-bag zsák (flexibilis szövetkonténer) 200 db
3

— Térfogata: 0,9–1,1 m (pl. 90x90x120 cm)
— sorpalántázó eszköz 1 db
— Sorok száma: 2
— 4 db standard tálcatartó
— 2 db ülés
— Mechanikus sorjelző
— Vízadagoló, 300 l-es víztartály
A sorpalántázó esetében a sorok száma, a 4 db standard tálcatartó és a 2 db ülés megléte alapján állapítható
meg az egyenértékűség ténye.
V. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” elnevezésű
projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek
— traktor homlokrakodóval 2 db
— Névleges teljesítmény: min. 65 kW (90 LE)
— traktor 1 db
— Névleges teljesítmény: min. 100 kW (140 LE), Stage IIIB normának megfelel adalékanyag hozzáadása nélkül
(csak gázolaj)
— Ágaprító 1 db
— Teljesítmény: 11kW
VI. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” elnevezésű
projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – munkagépek
— tárcsás kasza 2 db
— Munkaszélesség: 3671 mm
— Teljesítményigény: 62 kW
— szerves trágyaszóró 1 db
— Két függőleges szóróhenger
— Szállítás megfordítása a hidromotor kimenetének megcserélésével
3

— Trágyabefogadó képesség: min. 9 m
— Kéttengelyes platós pótkocsi
— Plató métere: 5 050 x 2 420
— billentő munkahenger: 2 150 mm
— Bálaszállító pótkocsi 1 db
— plató: 8 200 x 2 480 mm
— össztömeg: 14 000 kg
— rendsodró 1 db
— Munkaszélesség: minimum 6780 mm
— Szállítási szélesség: 2 990 mm
— Henger bálázó
05/10/2013
S194
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/20

HL/S S194
05/10/2013
334101-2013-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6/20

— Változó kamraméret
— Bálaátmérő: 0,6–1,55 m
— Bálaszélesség: 1,17 m
— tartálykocsi 1 db
— 6 m flexibilis cső + 0,15 m galvanizált dugó, Perrot csatlakozás (d6”)
— szárzúzó
— Teljesítményigény min. 58 kW
Valamennyi gép, eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépek, eszközök
szerződéskötéstől számított 90 napon belüli, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történő leszállítása, átadása,
teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak
megfelelő összeszerelése, beállítása, üzembe helyezése, továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartása.
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 243 113 447 HUF
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek
1)
Rövid meghatározás
I. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
16000000, 43250000, 16140000, 16600000, 16330000, 16700000, 34133100, 44212226, 44212227,
16300000, 31400000

3)

Mennyiség
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek.
Megnevezés darabszám
Homlokrakodó
Motorteljesítmény: minimum 125 LE 2
Trágyarakóvilla
Q FIT felfogatás 2
Trágyarakóvilla
Compact felfogatás 1
Körmös kanál
Q FIT felfogatás 1
Körmös kanál
Kapacitás: 1,5 m3 2
Bálarakó villa

05/10/2013
S194
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/20

HL/S S194
05/10/2013
334101-2013-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

7/20

Súly: 180 kg 1
Bálarakó villa
Compact felfogatás 1
Traktor John Deere 5090M traktor JD 583 homlokrakodóval vagy azzal egyenértékű
Névleges teljesítmény: min. 65 kW (90 LE) 1
Traktor (John Deere 5090M speciális kivitelben vagy azzal egyenértékű)
Névleges teljesítmény: min. 65 kW (90 LE) 1
Teleszkópos rakodó („Bobcat”)
Motorteljesítmény: minimum 35 kW (50 LE) 1
Szervestrágyaszóró adapter
A letolókocsihoz kompatibilis trágyaszóró adapter 1
Szervestrágyaszóró letolókocsi
Plató métere: 5 600 x 2 380 1
Bálaszállító pótkocsi
— plató: 8 200 x 2 480 mm
— össztömeg: 14 000 kg 1
Rendsodró
Munkaszélesség: minimum 6780 mm
Szállítási szélesség: 2 990 mm 1
Hengerbálázó
— Bálaátmérő: 0,6–1,55 m
— Bálaszélesség: 1,17 m 1
Tartálykocsi
6 m flexibilis cső + 0,15 m galvanizált dugó, Perrot csatlakozás (d6”) 3
Kéttengelyes magasított pótkocsi
— Teherbírás: 6 000 kg
3

— Rakodótér űrtartalom minimum: 8 m
2

— Rakodótér felülete minimum: 8 m
— Plató magassága: 500 mm + 500 mm 1
Valamennyi gép, eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépek, eszközök
szerződéskötéstől számított 90 napon belüli, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történő leszállítása, átadása,
teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak
megfelelő összeszerelése, beállítása, üzembe helyezése, továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartása.
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 126 918 721 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

Rész száma: 2
Elnevezés: II. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – fa karámrendszer
1)
Rövid meghatározás
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II. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – fa karámrendszer.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
16000000, 43250000, 16140000, 16600000, 16330000, 16700000, 34133100, 44212226, 44212227,
16300000, 31400000

3)

Mennyiség
II. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – fa karámrendszer
Fa karámrendszer 1 db:
— 500 db faoszlop (oszlopként)
— 300 db faoszlop negyedelve (deszkaként)
— 2 500 db fa karó (2 m-es 5x5 cm-es)
— valamennyi fafaja: akác
— ne legyen friss vágású (min. 2012–2013 téli vágás)
— nem lehet lábon száradt kitermelésű
— kérgezett
Valamennyi gép, eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépek, eszközök
szerződéskötéstől számított 90 napon belüli, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történő leszállítása, átadása,
teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak
megfelelő összeszerelése, beállítása, üzembe helyezése, továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartása.
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 3 519 200 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

Rész száma: 3
Elnevezés: 3. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – villanykarám rendszer és szarvasmarha
mérleg
1)
Rövid meghatározás
III. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – villanykarám rendszer és
szarvasmarha mérleg.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
16000000, 43250000, 16140000, 16600000, 16330000, 16700000, 34133100, 44212226, 44212227,
16300000, 31400000

3)

Mennyiség
III. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt keretében
gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – villanykarám rendszer és szarvasmarha
mérleg.
Villanykarám rendszer (Hunzag), vagy azzal egyenértékű 1 db
— 8 550 db csavaros szigetelő (G-666) 2850 db faoszlopra,
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— 15 db kapu fogantyú (G-689) 5 kapura,
— 15 db kapuszigetelő (G-646/NL) 5 kapura,
— 53 db zsinór (G 620) 21 000 m,
— 2 db villámhárító (G-648),
—- 1 db adapter, hálózati (G-31930)
Mérleg Iconix FX1, vagy azzal egyenértékű (szarvasmarhák súlymérését szolgáló) mérleg+Digitális mérleghez
terhelésmérő acélrúd 1 000 mm 1 db
— PFV szarvasmarha kezelő kalodához legyen használható
— Méretei: Hossz: 2,95 (nyitott ajtókkal 3,55)
— Szélesség: 1,25 m
— Magasság: 1,9 m
Valamennyi gép, eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépek, eszközök
szerződéskötéstől számított 90 napon belüli, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történő leszállítása, átadása,
teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak
megfelelő összeszerelése, beállítása, üzembe helyezése, továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartása.
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 1 399 860 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

Rész száma: 4
Elnevezés: 4. RÉSZ: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű
projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – levendula gépsor
1)
Rövid meghatározás
IV. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – levendula gépsor.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
16000000, 43250000, 16140000, 16600000, 16330000, 16700000, 34133100, 44212226, 44212227,
16300000, 31400000

3)

Mennyiség
IV. rész:
KEOP 3.2.0./11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt
keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – levendula gépsor
Sor-, tőközművelő kultivátor Garford Robocrop vagy azzal egyenértékű 1 db
— Frontfüggesztés
Levendula arató adapter Bizon-Ins Ltd. MKL 3 lavender harvester vagy azzal egyenértékű 1 db
— Vágási magasság 0,1–0,5 m
— Sortávolság 1,4 m
Kézi arató Metabo Power Cutter Li Pro vagy azzal egyenértékű – 20 db
— 2 db Li akkumulátor, kapacitás: min. 1,1 Ah
— Excentrikus forgókés
Tartalék kés 60 db
— A tartalék kés a kézi aratóval kompatibilis
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Akkumulátor 40 db
— A kézi aratóval kompatibilis
— min. 2,2 Ah Li
Big-bag zsák (flexibilis szövetkonténer) 200 db
— Térfogata: 0,9-1,1 m3 (pl. 90 x 90 x 120 cm)
Sorpalántázó eszköz 1 db
— Sorok száma: 2
— 4 db standard tálcatartó
— 2 db ülés
— Mechanikus sorjelző
— Vízadagoló, 300 l-es víztartály
Valamennyi gép, eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépek, eszközök
szerződéskötéstől számított 90 napon belüli, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történő leszállítása, átadása,
teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak
megfelelő összeszerelése, beállítása, üzembe helyezése, továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartása.
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 19 800 350 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

Rész száma: 5
Elnevezés: 5. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés”
elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek
1)
Rövid meghatározás
V. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés”
elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
16000000, 43250000, 16140000, 16600000, 16330000, 16700000, 34133100, 44212226, 44212227,
16300000, 31400000

3)

Mennyiség
V. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” elnevezésű
projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – erőgépek.
Traktor homlokrakodóval 2 db
— Névleges teljesítmény: min. 65 kW (90 LE)
Traktor 1 db
— Névleges teljesítmény: min. 100 kW (140 LE), Stage IIIB normának megfelel adalékanyag hozzáadása nélkül
(csak gázolaj)
Ágaprító 1 db
— Teljesítmény: 11 kW
Valamennyi gép, eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépek, eszközök
szerződéskötéstől számított 90 napon belüli, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történő leszállítása, átadása,
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teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak
megfelelő összeszerelése, beállítása, üzembe helyezése, továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartása.
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 50 137 523 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

Rész száma: 6
Elnevezés: 6. RÉSZ: KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés”
elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – munkagépek
1)
Rövid meghatározás
VI. rész: KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés”
elnevezésű projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés –
munkagépek.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
16000000, 43250000, 16140000, 16600000, 16330000, 16700000, 34133100, 44212226, 44212227,
16300000, 31400000

3)

Mennyiség
VI. rész:
KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” elnevezésű
projekt keretében gépek és eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés – munkagépek
— tárcsás kasza 2 db
— Munkaszélesség: 3671 mm
— Teljesítményigény: 62 kW
— szerves trágyaszóró 1 db
— Két függőleges szóróhenger
— Szállítás megfordítása a hidromotor kimenetének megcserélésével
3

— Trágyabefogadó képesség: min. 9 m
— Kéttengelyes platós pótkocsi
— Plató métere: 5 050 x 2 420
— billentő munkahenger: 2 150 mm
— Bálaszállító pótkocsi 1 db
— plató: 8 200 x 2 480 mm
— össztömeg: 14 000 kg
— rendsodró 1 db
— Munkaszélesség: minimum 6780 mm
— Szállítási szélesség: 2 990 mm
— Henger bálázó
— Változó kamraméret
— Bálaátmérő: 0,6–1,55 m
— Bálaszélesség: 1,17 m
— tartálykocsi 1 db
— 6 m flexibilis cső + 0,15 m galvanizált dugó, Perrot csatlakozás (d6”)
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— szárzúzó
— Teljesítményigény min. 58 kW
Valamennyi gép, eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi a gépek, eszközök
szerződéskötéstől számított 90 napon belüli, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történő leszállítása, átadása,
teljes körű, komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak
megfelelő összeszerelése, beállítása, üzembe helyezése, továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartása.
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 41 337 793 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlat tehető a részre, annak teljes mennyiségére.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke a – a késedelemmel érintett eszköz – bruttó vételárának 1%-a naponta. Amennyiben
a késedelmi kötbér értéke eléri a jelen közbeszerzési eljárás alapján odaítélendő szerződés szerinti bruttó
szerződéses ár 20%-át, akkor az Ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal a szerződéstől elállni.
Hibás teljesítési kötbér mértéke 10%. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett eszközök bruttó vételára.
Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes (bruttó) szerződéses ellenérték 30%-a.
Jótállási idő: 12 hónap (A jótállási idő kezdő időpontja az adott eszköz leszállításának, megrendelő általi
kézhezvételének a napja.)
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.
A nyertes ajánlattevőnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot
a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkorábban a szerződéskötés
időpontjában, 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 szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy
legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A projekt azonosító száma: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. A támogatás intenzitása 100%, nettó finanszírozású. Az
elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást szállítói finanszírozás keretében figyelemmel a „2007–2013. programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendeletben foglaltakra, a
PTK. 292/B. § (1)–(2) bekezdései szerinti 30 napon belül fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében
foglaltakra is. A kifizetésre irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak.
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Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is
az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint köteles az
ellenszolgáltatást teljesíteni. (Kbt. 130. § (4) bekezdése)
Részajánlatonként és szerződésenként egy számla állítható ki a teljesítés Kbt. szerinti igazolását követően.
A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § (1a) 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. Az előlegként igénybevett összeg a
végszámla összegéből kerül levonásra.
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)–(2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 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)–k), 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 közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 10–
11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. 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 felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót
bocsátott kia közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról,nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2012. évi 58. szám,
23.5.2012) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában (KÉ2012. évi 61. szám, 1.6.2012).
A benyújtott nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevőnek
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás
feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlaszáma vonatkozásában az összes számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot – attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
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— volt-e a pénzforgalmi számlán 30 napot meghaladó sorba állítás az ajánlati felhívás feladásától
visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő
időszakban.
P/2 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a saját
vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mezőgazdasági
gépek szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. §
(2) bek.).
Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) szerinti esetben (olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges), az érintett
ajánlattevő ezt kiegészítő tájékoztatás-kérésben szíveskedjen jelezni, és az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett ajánlatkérő meghatározza mely egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a P1 és a P2 alkalmassági követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatóak,
kivéve a P2-es alkalmassági kritérium esetében, ha a közös ajánlattevők a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2)
bekezdése szerint igazolnák az alkalmasságukat, akkor az árbevétellel kapcsolatos követelményeknek együtt is
megfelelhetnek az ajánlattevők.
A Kbt. 55. § (5) 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), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés
szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) (nem releváns a pénzügyi alkalmassági kritériumok tekintetében)
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően,
az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra
vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében)
benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a
Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.
05/10/2013
S194
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

14/20

HL/S S194
05/10/2013
334101-2013-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

15/20

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, az ajánlati felhívás
feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi
számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 30 napot meghaladó sorba állítás
mutatkozott. (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja)
P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző kettő lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mezőgazdasági gépek szállítása) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el:
- az 1. rész tekintetében: 120 millió Forintot
- a 2. rész tekintetében: 3 millió Forintot
- a 3. rész tekintetében: 500 000 Forintot
- a 4. rész tekintetében: 18 millió Forintot
- az 5. rész tekintetében: 50 millió Forintot
- a 6. rész tekintetében: 40 millió Forintot
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
szállításainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (2) bekezdése szerint
akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Iigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előirt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) 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), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés
szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
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b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 évben teljesített (leszállított),
— 1. rész tekintetében: összesen legalább nettó 120 000 000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
mezőgazdasági gépek és eszközök (traktor, homlokrakodó, hengerbálázó, tartálykocsi, bálaszállító pótkocsi,
szervestrágyaszóró) szállítására és szervízelésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő
referenciával,
— 2. rész tekintetében: összesen legalább nettó 3 000 000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
mezőgazdasági eszközök (faoszlop, fakaró) szállítására és szervízelésére vonatkozó, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelő referenciával,
— 3. rész tekintetében: összesen legalább nettó 500 000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
mezőgazdasági eszközök (villanypásztor karám és állatmérleg) szállítására és szervízelésére vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával,
— 4. rész tekintetében: összesen legalább nettó 18 000 000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
mezőgazdasági gép(ek) és eszközök (sorközművelő kultivátor, arató adapter , arató gép) szállítására és
szervízelésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával,
— 5. rész tekintetében: összesen legalább nettó 50 000 000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
mezőgazdasági gép(ek) és eszközök (traktor, mezőgazdasági vontató) szállítására és szervízelésére
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával,
— 6. rész tekintetében: összesen legalább nettó 40 000 000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
mezőgazdasági gép(ek) és eszközök (kéttengelyes platós pótkocsi, szerves trágyaszóró, hengerbálázó, tárcsás
kasza) szállítására és szervízelésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával,
Több részre vagy valamennyi részre történő ajánlattétel esetében ajánlattevő egy referenciával több, az
M/1. pontban meghatározott alkalmassági feltételt is igazolhat. Több részre történő ajánlattétel esetén az
alkalmassági követelményeknek kumuláltan kell megfelelni.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 25.11.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFA-t tartalmazza. A dokumentáció
ellenértékét a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezet Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Irodának a
12010501-00154783-00100007 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell
tüntetni a „Dokumentáció; BFNPI Mezőgazdasági eszközök” kifejezést. 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
25.11.2013 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25.11.2013 - 10:00
Hely:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda: 1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5., Tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 62.§ (1)
és (3)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint folytatja le.

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

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron
és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt valamint a KEOP 3.2.0/11-2012-0010. számú „Majorfelújítás Veszprém
megyében és eszközbeszerzés” elnevezésű projekt

VI.3)

További információk
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést.
2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
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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.
3.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2) P/1. pontjában előírt ajánlattevők pénzügyi és gazdasági,
valamint az ajánlati felhívás III.2.3. ) M/1. és M/2. pontjaiban előírt műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
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;, az
ajánlatkérő e körben az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.
5.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 pld-ban (1 eredeti), valamint 1 példányban elektronikus adathordozón
– amely az aláírt eredeti ajánlat szkennelt (nem módosítható) változatát tartalmazza – kell közvetlenül vagy
postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az
ajánlatukban csatolni arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott eredeti ajánlat az elektronikus formában
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott ajánlattal megegyezik.
6.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, úgy ezen dokumentum eredetiben
csatolandó a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján.
7.) 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.
8.) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívás feladásának időpontjában fennálló pénzforgalmi számlákon kívül más
pénzügyi intézménynél nem vezet pénzforgalmi számlát.
9.) 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.
10.) 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.
11.) A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kérheti azon tények,
adatok igazolását, illetve 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 nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a
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szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
nyilvántartások is.
12.) 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) 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.
13.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége
esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza
árfolyama alapján számítja át magyar forintra.
14.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban foglaltakat.
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.) A papír alapon benyújtott ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
— Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
— 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 – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
18.) A becsült érték részenként:
1. rész: 126 918 721 HUF,
2. rész: 3 519 200 HUF,
3. rész: 1 399 860 HUF,
4. rész: 19 800 350 HUF,
5. rész: 50 137 523 HUF,
6. rész: 41 337 793 HUF.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 76. § c) pont fennállása esetén eredménytelenné nyilváníthatja.
19.) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján kerül megindításra.
20.) Ajánlattevők által kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű gépek ajánlhatók meg, amelyek megfelelnek
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított.
21.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata
benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában
igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati
biztosíték mértéke az egyes részek tekintetében:
1. rész: 1 000 000 HUF,
2. rész: 100 000 HUF,
3. rész: 50 000 HUF,
4. rész: 50 000 HUF,
5. rész: 150 000 HUF,
6. rész: 150 000 HUF.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő választása szerint teljesíthető
az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságánál
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vezetett 10048005-01711954 számú számlájára történő befizetésével vagy átutalással, az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 133. § szerint.

VI.4.3)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
3.10.2013
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