Állattartási feladatok ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2020/137
Szolgáltatásmegrendelés
Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ

Ajánlatkérő:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2020.07.16.
12725/2020
77500000-5
Nagykáta-Egreskátai Major tenyészet Nagykáta
0570/3 hrsz
2020.07.30.
Regionális/helyi szintű
Környezetvédelem

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000697352020/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000697352020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Állattartási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000697352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

77500000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyar Állam tulajdonában és a Megrendelő vagyonkezelésében lévő, a Nagykáta-Egreskátai
Major tenyészetben (Nagykáta 0570/3 hrsz., ENAR tenyészet kód: 1369746) tartott magyar szürke
marha, illetve egyéb húshasznú fajtájú (úgymint Charolais, és Charolais X szürkemarha
keresztezett ) marhaállomány állatgondozási és tartási feladatainak megfelelő szakmai
színvonalon történő ellátása, a kapcsolódó takarmányozási, legeltetési és részleges
vagyonvédelmi feladatok elvégzésével.
A magyar szürke marha állatállomány létszáma az éves szaporulaton kívül mindösszesen 165
egyed (2020. május 31-i állapot)
A szerződés hatályba lépésének időpontja szerinti állapot létszám becsült mértéke a 2020.
május 31. állapothoz képest összesen 66-67 borjú egyed szaporulat többlettel számolva mintegy
összesen 232 egyed.
A részleges vagyonvédelmi feladatok magukba foglalják Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő
állatállomány, illetve az azok tartásához szükséges gulyásszállás, karám, szérű, nyári karámok,
villanypásztor-rendszer, itatóvályúk, betárolt takarmány, takarmánykiegészítők általános
vagyonvédelmét, továbbá a kapuk, nyílászárók, vízcsaptelepek, áramforrások ellenőrzését,
szükség szerinti zárását, illetve kikapcsolását, riasztórendszer élesítését. Káresemények, vagy
esetleges kár bekövetkezése esetén Ajánlattevő a lehető legrövidebb időn belül – különösen
nagy vagyoni kárt, balesetet, bűncselekményt, vagy ezzel fenyegető helyzetet az észlelést
követően azonnal köteles Ajánlatkérő képviselőjének jelentenie. Az észlelt jogellenes helyzet
vagy cselekmény (bűncselekmény) jogszerűen történő haladéktalan bejelentése a
rendőrhatóság részére.
Az ellátandó feladatok részletes leírását a Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Állattartási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

77500000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagykáta-Egreskátai Major tenyészet Nagykáta 0570/3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Magyar Állam tulajdonában és a Megrendelő vagyonkezelésében lévő, a Nagykáta-Egreskátai
Major tenyészetben (Nagykáta 0570/3 hrsz., ENAR tenyészet kód: 1369746) tartott magyar szürke
marha, illetve egyéb húshasznú fajtájú (úgymint Charolais, és Charolais X szürkemarha
keresztezett ) marhaállomány állatgondozási és tartási feladatainak megfelelő szakmai
színvonalon történő ellátása, a kapcsolódó takarmányozási, legeltetési és részleges
vagyonvédelmi feladatok elvégzésével.
A magyar szürke marha állatállomány létszáma az éves szaporulaton kívül mindösszesen 165
egyed (2020. május 31-i állapot)
A szerződés hatályba lépésének időpontja szerinti állapot létszám becsült mértéke a 2020.
május 31. állapothoz képest összesen 66-67 borjú egyed szaporulat többlettel számolva
mintegy összesen 232 egyed.
A részleges vagyonvédelmi feladatok magukba foglalják Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő
állatállomány, illetve az azok tartásához szükséges gulyásszállás, karám, szérű, nyári karámok,
villanypásztor-rendszer, itatóvályúk, betárolt takarmány, takarrmánykiegészítők általános
vagyonvédelmét, továbbá a kapuk, nyílászárók, vízcsaptelepek, áramforrások ellenőrzését,
szükség szerinti zárását, illetve kikapcsolását, riasztórendszer élesítését. Káresemények, vagy
esetleges kár bekövetkezése esetén Ajánlattevő a lehető legrövidebb időn belül – különösen
nagy vagyoni kárt, balesetet, bűncselekményt, vagy ezzel fenyegető helyzetet az észlelést
követően azonnal köteles Ajánlatkérő képviselőjének jelentenie. Az észlelt jogellenes helyzet
vagy cselekmény (bűncselekmény) jogszerűen történő haladéktalan bejelentése a
rendőrhatóság részére.
Az ellátandó feladatok részletes leírását a Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az MSZ2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap max. 12 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/hó) / Súlyszám: 80
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Részajánlattétel nem lehetséges az egy telephelyen ellátandó feladatok szoros kapcsolódása
és az egységes felelősségi kör miatt.
A II.2.7) pontban megadott kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ami az eljárás
lefolytatásának függvényében változhat, de ez a szerződés lejártát (2023.04.30.) és a
szerződéses feltételeket nem befolyásolja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
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Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §]
lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját nyilatkozatával kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kr.) 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [Kr. 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kr. 17. §
(2) bek.].
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.].
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [Kr. 13. §].
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig –
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [Kr.
1. § (7) bek.].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevő az ajánlatába csatolja a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását
megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72
hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott formában igazolva, azaz az
ajánlattevő, (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet)
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
 a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;
 a szolgáltatás nyújtás ideje, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési
dátum megadásával, ha a szolgáltatás nyújtás az ajánlat benyújtásakor folyamatban van, ennek
feltüntetése);
 a teljesített szolgáltatás tárgyát és mennyiségi adatokat olyan részletességgel, hogy az
alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
 nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
 Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés mértéke %-ban megadva;
Amennyiben a referenciaként bemutatott szolgáltatás nyújtása folyamatos, ajánlatkérő a
felhívás feladásnak napját megelőző napig számított időtartamig fogadja el az M1. alkalmassági
követelmény keretében a referencia időtartamára meghatározott előírás teljesítését.
Az M.1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.
§ (6) bekezdés alapján.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni
kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való
megfelelés vizsgálata során (321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A. §).
M.2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajz.
A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy a releváns szakmai gyakorlat
megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakember saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a
szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/
tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett
naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
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bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12)
bekezdés szerint kell eljárni.
Továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bekezdése is irányadó.
A 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja
Ajánlattevőket, hogy a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek (M.1. és M.2.) és igazolási
módjuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
legalább 1db, 6 hónapon keresztül teljesített, minimum 50 szarvasmarha állattartási és/vagy
gondozási, és természetvédelmi területen történő legeltetési feladatainak ellátására vonatkozó
referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, az 504/2013. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. melléklet A rész A/9-13. 17-26. 31-34. 187. 276-280. 343-352. pontok, B rész A/2. 7-9. 36.
37. 44. 46. 47. 51. 52. 92. pontok szerinti – vagy azzal egyenértékű - mezőgazdasági szakirányú
képzettségek valamelyikével rendelkező szakemberrel, aki legalább 6 hónap, legalább 50
létszámú szarvasmarha állattartó telep állattartási és/vagy– gondozási, és legeltetési
feladatainak ellátására vonatkozóan szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az Ajánlattevő
által bemutatott 1 fő szakember az A) és B) részből fentebb megjelölt bármelyik végzettségnek
megfelelő – vagy azzal egyenértékű – képzettséggel rendelkezhet.
Egyenértékű végzettség is elfogadott, a dok-ban előírtak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes AT késedelmi kötbér megfizetésére köteles,ha olyan okból, amiért
felelős(Ptk.6:186.§(1)bek. alapján),a meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be. Mértéke
alkalmanként 10.000,-Ft/nap.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
AK előleget nem biztosít. Fedezetet AK a saját forrásból biztosítja. AK az ellenszolgáltatás
összegét, szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (Ft) teljesíti a Kbt. 135. § (1),
(5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1) – (2) rendelkezései alapján. Késedelmes fizetés esetén AK
a Ptk.-ban meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi
kamatot fizet.
Nyertes AT havonta 1 db számla kiállítására jogosult. Részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alakítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 504/2013.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet A rész A/9-13. 17-26. 31-34. 187. 276-280. 343-352. pontok, B
rész A/2. 7-9. 36. 37. 44. 46. 47. 51. 52. 92. pontok szerinti mezőgazdasági szakirányú képzettségek
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése
alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.
§ (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja
meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A
szigorúbban
meghatározott alkalmassági követelmények: M.1. M.2.pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
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IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/07/30
(éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az
ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
0-100
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VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszempontok és
módszerek szerint: 1. értékelési szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás, a 2. szempont:
egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1) AK alkalmazza a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdését, azaz a kizáró okok és az alk. követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben
hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Ezért a kizáró okokkal kapcsolatos minden
nyilatkozatot és az alk. köv-eknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az
ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
2) AK a Kbt. 117. §-a alapján folytatja le az elj-t. A Kbt. 117. § (2) szerinti önállóan kialakított
eljárási szabályok: AK a Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. AK a Kbt. 114/A.§ (2) bekezdését nem alkalmazza, hanem az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§
(4)-(5) bekezdéseinek megfelelően végzi el.
2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a
megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam, de legalább 3 munkanap áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal
megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció
módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi GSZ-t, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
3) Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban, melyet AK az EKR-ben tesz közzé.
4) Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a
megadott időpontig nyújtható be.
5) Az EKR-ben továbbított dok.-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az Kbt. 40-41/C. §-a az irányadó.
6) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
7) Nyertes AT-k által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az AK
gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában. AK felhívja a
figyelmet a Kbt.35.§(1)-(8)bek.-e.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.
9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani,
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles
elfogadni (Kbt. 47. § (2)bek.)
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10) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
11) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12) FAKSZ: dr. Paksi Gábor, lajstromszáma: 00062.
13) Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
14) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, az ajánlati kötöttség időtartama erre
tekintettel 60 nap.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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