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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000319052019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Invazív növények irtásaKözbeszerzés 
tárgya:

Duna-Ipoly Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000319052019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Esztergom 2509

Strázsa hegy

Szolgáltatás megrendelés

Invazív növények irtása
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Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben: 1. rész: − a közbeszerzés tárgyából (invazív növények elleni növényvédőszeres és mechanikus
irtási munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 15.000.000.-HUF-ot 2. rész: − a 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

1. rész: Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak ellátására a „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 
területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című, LIFE4OakForests, LIFE16-NAT/IT/
000245 azonosítószámú pályázat keretében. A „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek 
strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című, LIFE-16/NAT/IT/000245 azonosítószámon nyilvántartott projekt 
keretében lágy- és fásszárú inváziós (özönnövények) visszaszorítása 5 területen (Diósjenő, Nagyoroszi, Esztergom, Fóti-Somlyó, 
Budapest-Sas-hegy). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek nettó területe 37,31 ha, amelyen elsősorban fehér akác, 
mirigyes bálványfa és a nyugati ostorfa vegyszeres és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük (kisebb 
részarányban más fajok is jelen vannak az összes érintet faj: aranyeső, aranyfa, fehér akác, feketefenyő, gyöngyvessző, hármaslevelű 
alásfa, japánkeserűfű, jeneszter, keskenylevelű ezüstfa, közönséges orgona, madárbirs, mahonia, mirigyes bálványfa , nyugati ostorfa, 
rózsás akác , tövises lepényfa, zöld juhar). Az inváziós fajok az erdőrészletekben sok esetben kevert állományban fordulnak elő. 2. rész:
Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak a VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 kódszámú „Pannon homoki élőhelyek 
fejlesztése” című pályázat keretében - Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Nagykőrös és Csévharaszt területek. A Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság a „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 azonosítószámon nyilvántartott 
projekt keretében lágy- és fásszárú özönnövények visszaszorítását tervezi 5 területen (Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, 
Csévharaszt és Nagykőrös). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek bruttó területe 46,39 ha, amelyen elsősorban 
mirigyes bálványfa, fehér akác, nyugati ostorfa, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró, illetve magas aranyvessző vegyszeres
és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük. A beavatkozások célja a kezelési területeken fellelhető védett vagy 
védendő természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása az agresszíven terjeszkedő özönnövények visszaszorítása, illetve 
egyes helyszíneken a gyepterület növelése révén. 3. rész: Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak a VEKOP-4.2.1-15-
2016-00005 kódszámú „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című pályázat keretében - Szigetmonostor és Szigetszentmiklós. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 azonosítószámon 
nyilvántartott projekt keretében lágy- és fásszárú özönnövények visszaszorítását tervezi 2 területen (Szigetszentmiklós és 
Szigetmonostor). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek bruttó területe 28,44 ha, amelyen elsősorban mirigyes 
bálványfa, fehér akác, nyugati ostorfa, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró, illetve magas aranyvessző vegyszeres és 
mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük. A beavatkozások célja a kezelési területeken fellelhető védett vagy 
védendő természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása az agresszíven terjeszkedő özönnövények visszaszorítása, illetve 
egyes helyszíneken a gyepterület növelése révén.
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Diósjenő, Nagyoroszi, Esztergom, Fóti-Somlyó, Budapest-Sas-hegy, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás
, Nagykőrös, Csévharaszt, Szigetmonostor, Szigetszentmiklós

Igen

Igen

A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. szerinti szakembereknek az alk min 
köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban)
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A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. szerinti szakembereknek az alk min 
köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban)
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Nem

Igen

Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban)
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EKR-OT-00835/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.03.20

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

közbeszerzés tárgyából (invazív növények elleni növényvédőszeres és mechanikus irtási munkák) származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 13.000.000.-HUF-ot 3. rész: − a közbeszerzés tárgyából (invazív növények elleni 
növényvédőszeres és mechanikus irtási munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 
9.000.000.-HUF-ot Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: M.1. Nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszafelé számított három évben teljesített: 1. rész: Összesen legalább 25 hektár védett természeti területen vagy Natura 2000 
területen végzett referenciával/referenciákkal, melynek/melyek tárgya invazív növények növényvédőszeres és mechanikus (a 
referenciának mindegyik fajta munkára ki kell terjednie, de a megoszlás aránya nem releváns) visszaszorítása. 2. rész: Összesen 
legalább 30 hektár védett természeti területen vagy Natura 2000 területen végzett referenciával/referenciákkal, melynek/melyek 
tárgya invazív növények növényvédőszeres és mechanikus (a referenciának mindegyik fajta munkára ki kell terjednie, de a megoszlás 
aránya nem releváns) visszaszorítása. 3. rész: Összesen legalább 20 hektár védett természeti területen vagy Natura 2000 területen 
végzett referenciával/referenciákkal, melynek/melyek tárgya invazív növények növényvédőszeres és mechanikus (a referenciának 
mindegyik fajta munkára ki kell terjednie, de a megoszlás aránya nem releváns) visszaszorítása. A referencia több szerződés útján is 
teljesíthető, továbbá a követelményeknek való megfelelés ugyanazon szerződéssel is igazolhatóak. M2. Nem rendelkezik az alábbi 
szakemberekkel: Valamennyi rész esetében: A) 1 (egy) fő a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
szerinti felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és védett természeti területen szerzett legalább 24 hónap növényirtási szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberrel a vegyszerezési munkák szakirányítására B) 1 (egy) fő erdészeti szakirányítást végző, legalább 
erdésztechnikus végzettségű és legalább 24 hónap erdészeti szakirányítási szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel Ugyanaz a 
szakember több alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható.

Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).

2019.03.28 10:00




