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Ajánlati/részvételi felhívás

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dinpi.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12001168Fax:Telefon:E-mail:

igazgatóKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Duna-Ipoly Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001248652019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
90954612

Strázsa hegy

Esztergom HU110 2509

Füri András

dinpi@dinpi.hu +36 13914610

www.dinpi.hu

Nem

Nem
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II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248652019/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dinpi.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17847126Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001248652019/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

Igen

Nem

Nem

Igen

Vörös József Ügyvédi Iroda -

Budapest HU1 1052 Magyarország

Petőfi Sándor utca 10. III/11.

Vörös József ügyvéd

iroda@drvoros.hu +36 17858353

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Környezetvédelem

Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése

EKR001248652019

Árubeszerzés

Mezőgazdasági gépek, vontatmányok, kellékek beszerzése adásvételi szerződés keretében.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU12 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

4Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

2509 Esztergom Strázsa-hegy, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Strázsahegyi Major (0339/a hrsz)

Az Esztergom területén található állattartó telepen mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe helyezése adásvételi 
szerződés keretében. Mezőgazdasági vontató, 1 db, Teljesítmény: min. 110 LE, ECE R24 szabvány szerint; teljes menettartományban 
fokozatmentesen állítható váltó 0-40 km/h-ig; váltó automatikus menetvezérlő és sebességillesztő funkcióval; TLT fordulatok 540/540E/
1000 ford./perc Homlokrakodó, 1 db, min. 4 m emelési magasság csuklópánttól mérve; emelőerő a teljes magasságig: min. 1900 kg; 
csatlakoztatható kiegészítők: trágyakanál hidraulikus működtetésű felső leszorítóval, bálatüske Tárcsás függesztett kasza, 1 db, min. 6
db tárcsás kaszaelem, elemenként 2 db késsel; munkaszélesség: min. 2,5 m max. 2,85 m; súlyponti felfüggesztés; kardán és hajtómű 
hajtás Függesztett rendképző, 1 db, min. 4 m munkaszélességű egyrotoros rendképző; forgatható karok száma min. 12 db, dupla 
forgató fogak száma min. 48 db Hengeres bálázó, 1 db, vontatott kivitel; acél tömörítőhengeres; szecskázóval Bálaszállító pótkocsi, 1 
db, min. 5 mm vastag plató min. 9700 max. 11000 mm x min. 2200 max 2600 mm felülettel; forgózsámolyos; min. 24 tonna 
megengedett össztömeg Bálacsomagoló gép, 1 db, vontatva vagy függesztve is használható; használható fóliaméret: 500-750 mm, 
körbálákhoz 0,9-1,6 m átmérőig Rézsűzúzó mezőgazdasági vontatóhoz, 1 db, munkaszélesség: 2 m; teljesítmény: min. 1 ha/h; 
kalapácsok száma: min. 16 db Függesztett vízszintes tengelyű szárzúzó, 1 db, munkaszélesség: min. 3 m; 28 db kalapács; min 530 max
550 l/min fordulat Függesztett rendterítő, 1 db, min. 4 m munkaszélességű rendterítő, 4 forgórész, forgórészenként min. 6 db kar; 
fogak átmérője: min. 9 mm; kíméletes terménytovábbítás hajlított karokkal Vonólap (húzótalp) mezőgazdasági vontatóhoz, 1 db, lap 
szélessége min 2,25 max. 2,35 m hátsó függesztés A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő az 
Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges 
kenőanyaggal illetve hidraulikai folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba helyezve köteles átadni. A 
közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes Ajánlattevő az 
Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles tartani. A gépkezelői oktatást 
felsőfokú műszaki végzettségű mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 
1 alkalommal köteles tartani, amely alkalom 8 órát jelent és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal. A 
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 12 
hónap időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 110 LE, max. 8
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16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

120 LE)

A mezőgazdasági vontató rendelkezik bio hidraulikai olaj feltöltés lehetőségével (
Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 
pont)

6

Tárcsás függesztett kasza rendelkezik hidraulikus tehermentesítő rendszerrel (
Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 
pont)

6

Nem

Igen

Nem

9

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00024
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

2669 Ipolyvece, Ipolyvecei major, 048 hrsz.

Az ipolyvecei állattartó telepen mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében. 
Teleszkópos rakodógép, 1 db, max. teherbírás min. 3500 kg, maximális emelési magasságban is; emelési magasság min. 6 m; max. 
kinyúlás előre 3,2 m; motorteljesítmény min. 120 LE, hidraulikus teljesítmény: min. 140 l/perc; csatlakoztatható kiegészítők: 
raklapvilla, körmös föld-kavics-kanál, tüskés körbálafogó és trágyavilla Mezőgazdasági vontató, 2 db, teljesítmény: min. 120 LE, ECE 
R24 szabvány szerint; váltó: teljes menettartományban fokozatmentesen állítható 0-40 km/h-ig; TLT fordulatok 540/540E /1000 ford./
perc Tárcsás függesztett kasza, 1 db, tárcsás kialakítás min. 7 db kaszaelem, elemenként 2 db késsel; munkaszélesség: min. 2,8 m max
. 3,2 m; súlyponti felfüggesztés a tökéletes talajkövetés érdekében; kardán és hajtómű hajtás Függesztett rendképző, 1 db, min. 4 m 
munkaszélességű egyrotoros rendképző; forgató karok száma min. 12 db; dupla forgató karok száma min. 48 db Hengeres bálázó, 1 db
; acél tömörítőhengeres; szecskázóval; bálaméret: Ø 1,25x1,2 m; görgős rendleszorító; elvárt elméleti szecskahossz nem lehet több 
mint 70 mm; rotor terménytovábbítás Bálaszállító billenő pótkocsi, 1 db, min. 5 mm vastag plató, min. 9700 max. 11000 x min. 2200 
max. 2600 mm felülettel; forgózsámolyos; min. 24 tonna megengedett össztömeg; háromtengelyes kivitel Függesztett rendterítő, 1 db, 
min. 5 m munkaszélességű rendterítő; 6 forgórész, forgórészenként min. 6 db kar; fogak átmérője min. 9 mm, kíméletes 
terménytovábbítás hajlító karokkal Állatszállító pótkocsi, 1 db, min. 4 mm vastag plató, min. 6500x2300 mm felülettel;min. 1300 max. 
1500 mm magas rakodótér; min. 10 max. 13 tonna megengedett össztömeg; abroncsozás: 11.5/80 – 15.3 Röpítőtányéros tandem 
trágyaszóró, 1 db, szórószerkezet meghajtása kardántól min. 530 max 550 ford./perc; nyomtáv min. 1,6 max. 1,8 m; akár 16-18 m-es 
szórásszélességre is képes A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen 
felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges kenőanyaggal illetve hidraulikai 
folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba helyezve köteles átadni. A közbeszerzés tárgya szerinti 
mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban 
meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles tartani. A gépkezelői oktatást felsőfokú műszaki végzettségű 
mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 1 alkalommal köteles tartani, 
amely alkalom 8 órát jelent és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal. A mezőgazdasági gépeknek 
adaptálhatóknak kell lenniük a már meglévő gépekre (a meglévő gépek listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák). A 
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 12 
hónap időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 120 LE, max.
130 LE)

6

A mezőgazdasági vontató rendelkezik bio hidraulikai olaj feltöltés lehetőségével (
Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 
pont)

4

Tárcsás függesztett kasza rendelkezik Hidraulikus tehermentesítő rendszerrel (
Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 
pont)

4

A teleszkópos rakodógép motorteljesítménye (l/perc-ben meghatározva, min. 140,
max. 160)

6

Nem

Igen

Nem
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU12 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

meghatározásra:

9

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00023

2351 Alsónémedi, Fő úti erdő 16.

A DINPI ócsai központjában mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében. 
Mezőgazdasági vontató, 1 db, teljesítmény: min. 55 LE, ECE R24 szabvány szerint; váltó: teljes menettartományban fokozatmentesen 
állítható 0-40 km/h-ig; váltó automatika menetvezérlő és sebességillesztő funkcióval; TLT fordulatok 540/540E / 1000 ford./perc 
Trágyavilla: 1 db, traktorra szerelt homlokrakodóhoz felvehető legyen, Euró szabványos csatlakozás Tárcsás függesztett kasza, 1 db; 
min. 7 db tárcsás kaszaelem, elemenként 2 db késsel; munkaszélesség: min. 2,85 m max. 3,2 m; súlyponti felfüggesztés a tökéletes 
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Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

talajkövetés érdekében; kardán és hajtómű hajtás Vontatott csillagkerekes rendsodró, 1 db; csillagkerekek száma: min. 12 db; 
csillagkerék átmérő: min. 1,4 m; maximális munkaszélesség: 7,4 m Hengeres bálázó, 1 db, acél tömörítőhengeres; fixkamrás körbálázó
, bálaméret Ø 1,25x1,2 m; rendleszorító; rotoros terménytovábbítás Kéttengelyes pótkocsi, 1 db, min. 5 mm vastag plató, min. 
4500x2240 mm felülettel; kéttengelyes forgózsámolyos kivitel 40 km/h-ra mentezett hidakkal; min. 10 max 13 tonna megengedett 
össztömeg; 3 oldalra hidraulikusan billenthető felépítmény Front szárzúzó: 1 db, munkaszélesség: min. 1,8 max. 2,5 m; zúzókések 
száma: min 16 db max. 24 db A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen 
felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges kenőanyaggal illetve hidraulikai 
folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba helyezve köteles átadni. A közbeszerzés tárgya szerinti 
mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban 
meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles tartani. A gépkezelői oktatást felsőfokú műszaki végzettségű 
mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 1 alkalommal köteles tartani, 
amely alkalom 8 órát jelent és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal. A mezőgazdasági gépeknek 
adaptálhatóknak kell lenniük a már meglévő gépekre (a meglévő gépek listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák). A 
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 12 
hónap időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 55 LE, max. 
80 LE)

8

A mezőgazdasági vontató rendelkezik bio hidraulikai olaj feltöltés lehetőségével (
Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 
pont)

6

Tárcsás függesztett kasza rendelkezik Hidraulikus tehermentesítő rendszerrel (
Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 
pont)

6

Nem

Igen

Nem

9

Nem

Nem
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU211 Fejér

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Igen

VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

DINPI Dinnyési telep: 8095 Pákozd, 0106/2 hrsz

A DINPI dinnyési telephelyén mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében. 
Mezőgazdasági vontató, 1 db, motorteljesítmény: min. 22 LE dízelmotor, meghajtás: összkerékhajtás; kapcsolható differenciálmű-zár; 
erőátvitel: mechanikus sebességváltó min. 6 sebességfokozattal irányonként Kardántengely: 1 db Szárzúzó, 1 db; min. 110 cm 
munkaszélesség; zúzókalapácsos rendszerű működtetés A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő 
az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges 
kenőanyaggal illetve hidraulikai folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba helyezve köteles átadni. A 
közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes Ajánlattevő az 
Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles tartani. A gépkezelői oktatást 
felsőfokú műszaki végzettségű mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 
1 alkalommal köteles tartani, amely alkalom 8 órát jelent és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal. A 
mezőgazdasági gépeknek adaptálhatóknak kell lenniük a már meglévő gépekre (a meglévő gépek listáját a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák). A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Igen

Igen

Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 24 
hónap időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 22 LE, max. 
33 LE)

20

Nem

Igen

Nem
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NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok valamennyi rész esetében: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó 
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében felsorolt 
kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása 
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az igazolások benyújtására felhívott 
ajánlattevőknek az alábbiak szerinti 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.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

meghatározásra:

5

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00054
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: M1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három 
évben teljesített: 1. rész: legalább 1 db, minimum 80 LE teljesítményű mezőgazdasági vontató leszállítására vonatkozó, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 2. rész: legalább 1 db, minimum 90 LE teljesítményű, mezőgazdasági vontató 
leszállítására és legalább 1 db, minimum 120 LE teljesítményű rakodógép leszállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített referenciával. 3. rész: legalább 1 db, minimum 40 LE teljesítményű, mezőgazdasági vontató leszállítására 
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 4. rész: legalább 1 db, minimum 16 LE 
teljesítményű mezőgazdasági vontató leszállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 
A referencia több szerződés útján is teljesíthető, továbbá a követelményeknek való megfelelés ugyanazon szerződéssel is igazolhatóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2
. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. Az 
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
Ajánlattevő csatolja: Valamennyi rész esetében: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (mezőgazdasági eszközök, 
gépek szállítása) megfelelő szállításainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 
szállításokat veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az 
adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. A referenciaismertető
nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: - teljesítés ideje (kezdet és befejezés 
megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal); - a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy 
neve, telefonszáma vagy e-mail címe; - a szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az 
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen); - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a 
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mezőgazdasági eszközök, gépek szállítása) származó – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el 1. rész: a 45.000.000.-HUF-ot; 2. rész: a 97.000.000.-HUF-ot; 3. rész: a 
33.000.000.-HUF-ot; 4. rész: a 2.000.000.-HUF-ot;

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2
. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. Az 
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
Ajánlattevő csatolja: Valamennyi rész esetében: P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati 
felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (mezőgazdasági 
eszközök, gépek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az 
ajánlattevő a P1. 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. A Kbt. 65. § (6) 
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem

Nem
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Valamennyi rész esetében: A szerződést az EU és a Magyar Állam finanszírozza, a kifizetés ún. utófinanszírozással történik. Erre 
tekintettel a benyújtott számla támogatott részének kiegyenlítése a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, 
figyelemmel a Kbt. 135. §(1), (6) bekezdésében foglalt előírásokra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az 
ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint 
átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül. Pénzügyi ütemezés: 1 db végszámla 100%-os teljesítést
követően. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, meghiúsulási kötbér, jótállás, 
részletek a KD-ban.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig. 3. Ajánlatérő nem ír elő ajánlati biztosíték 
teljesítésére vonatkozó kötelezettséget. 4. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását. 5. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1., III.1.3. pont M1.) a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -10 pont. Értékelés módszere: 1.és 3. rész: ár szempont esetében fordított arányosítás, 
az 1. és 2. számú minőségi szempontok esetében arányosítás; a 3. és 4. számú minőségi szempontok esetében pontozás. 2. rész: ár 
szempont esetében fordított arányosítás, az 1., 2. és 5. számú minőségi szempontok esetében arányosítás; a 3. és 4. számú minőségi 
szempontok esetében pontozás. 4. rész: ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. és 2. számú minőségi szempontok esetében 
arányosítás. 7. Az ajánlathoz csatolnia kell: − felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati 
szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok) − amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó), − az ajánlatban szereplő 
bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát., − a Kbt
. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (eredeti aláírt példányban) − a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) − a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot − szakmai ajánlatot (a 
megajánlott termék gyártó által felügyelt termékismertetőjét, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)Az időtartam hónapban:vagy

2020.01.24Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2019.11.25 10:00

HU

2019.11.25 12:00

Lásd ajánlati felhívás I.3. pontja.

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.10.10

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

termék típusát, származási helyét, műszaki paramétereit. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat a KD tartalmazza) − 
ajánlati ár részletezése 8. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi 
okot. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján akként rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglaltak alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 10. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102 11. 
Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az 1. 2., 3. és 4. rész esetében az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, 
illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény 
meghatározása: Többlet fedezet összegének biztosítására további támogatásra irányuló igény benyújtása és annak el nem fogadása, 
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása. Részletek a KD-ban. 12. Szervíz: nyertes ajánlattevő a leszállított bármely 
termék meghibásodása esetén köteles az Ajánlatkérő értesítésétől számított 48 órán belül a termék javítását megkezdeni (a javítás 
megkezdését e-munkalappal igazolva)

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §-a szerint.




