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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392260-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Esztergom: Rétfenntartási szolgáltatások
2022/S 137-392260

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15325763211
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
E-mail: dinpi@dinpi.hu 
Telefon:  +36 13914610
Fax:  +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.dunaipoly.hu/hu/

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000953122022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000953122022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Környezetvédelem

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

II.1.1) Elnevezés:
Természetvédelmi területkezelési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000953122022

II.1.2) Fő CPV-kód
77314000 Rétfenntartási szolgáltatások

II.1.3) A szerződés típusa
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Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Állam tulajdonában és a Megrendelő vagyonkezelésében lévő területeken, a természetes állapotú 
gyepek fenntartásához szükséges természetvédelmi célú területkezelési feladatok ellátása (szárzúzás/tisztító 
kaszálás) a területre vonatkozó természetvédelmi korlátozások maradéktalan figyelembe vételével három 
részben.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Területkezelés a Tétényi-fennsíkon
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
77100000 Mezőgazdasági szolgáltatások
77314000 Rétfenntartási szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:
Törökbálint 0152/44, Budapest XXII. kerület 023993211 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kezelendő terület nagysága: 106 ha. Feladat: a veszélyes gyomnövények kategóriájához sorolt parlagfű 
(Ambrosia artemisiifolia) növényfaj visszaszorítása, illetve elterjedésének megelőzése kézi kaszálással, továbbá 
a természetes állapotú gyepek fenntartásához szükséges természetvédelmi célú területkezelési feladatok 
ellátása (tisztító kaszálás/szárzúzás) a területre vonatkozó természetvédelmi korlátozások maradéktalan 
figyelembe vételével.
A részletek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az MSZ2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember többlet szakmai 
tapasztalata (hektár, min. 0 hektár max. 50 hektár) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/08/2022
Befejezés: 31/10/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
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II.2.14) További információk
Jelen eljárás vállalkozási szerződés megkötésére irányul, melynek tárgya: „Természetvédelmi területkezelési 
feladatok ellátása a Tétényi-fennsíkon”
Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza.
Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell.
A II.2.7) pontban a szerződés kezdő dátuma a szerződéskötés időpontjára tekintettel változhat! Ajánlatkérő a 
szerződést határozott időtartamra, 2022. október 31-ig köti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Területkezelés a Vértes-Mezőföldi Tájegységben
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
77100000 Mezőgazdasági szolgáltatások
77314000 Rétfenntartási szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:
Csór 0171; Csór 0180; Csór 0184a; Csór 0190/1; Csór 0192/1; Csór 0194/1; Csór 0196/1; Csór 0163a; 
Sárszentmihály 0121; Sárszentmihály 0125, Sárszentmihály 0127, Sárszentmihály 0133 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kezelendő terület nagysága: 436,5288 ha. A természetes állapotú gyepek fenntartásához szükséges 
természetvédelmi célú területkezelési feladatok ellátása (szárzúzás/tisztító kaszálás) a területre vonatkozó 
természetvédelmi korlátozások maradéktalan figyelembe vételével.
A részletek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az MSZ2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember többlet szakmai 
tapasztalata (hektár, min. 0 hektár max. 200 hektár) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/08/2022
Befejezés: 31/10/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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Jelen eljárás vállalkozási szerződés megkötésére irányul, melynek tárgya: „Természetvédelmi területkezelési 
feladatok ellátása a Vértes-Mezőföldi Tájegység részterületein”
Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza.
Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell.
A II.2.7) pontban a szerződés kezdő dátuma a szerződéskötés időpontjára tekintettel változhat! Ajánlatkérő a 
szerződést határozott időtartamra, 2022. október 31-ig köti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Területkezelés a Dél- és Kelet-Pest megyei Tájegys
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
77100000 Mezőgazdasági szolgáltatások
77314000 Rétfenntartási szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:
Nagykáta 0270/1, 0268/5; 0272a; 0273a; 0278; 0279a, 0281a; 0312b, 0310/1a; 0366/2, 0364, 0338; 0363, 
0361; 0326, 0323; 0340
a további teljesítési helyszíneket a szerződéstervezet tartalmazza

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kezelendő terület nagysága: 423,5255 ha. A Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzet részeként védett természeti 
területnek minősülő ingatlanok tekintetében a természetvédelmi célú gyepkezelési munkákat elvégzése, 
valamint az Ingatlanokról a DINPI vagyonkezelésében álló Nagykáta-Egreskátai Major telephelyen (Nagykáta 
0570/3 hrsz., ENAR tenyészet kód: 1369746) lévő állatállomány téli szálastakarmány szükségletének 
biztosításához kapcsolódóan betakarítási és betárolási feladatokat ellátása a területre vonatkozó 
természetvédelmi korlátozások maradéktalan figyelembe vételével
A részletek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: : 2. Az MSZ2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember többlet 
szakmai tapasztalata (hektár, min. 0 hektár max. 200 hektár) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/08/2022
Befejezés: 31/10/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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Jelen eljárás vállalkozási szerződés megkötésére irányul, melynek tárgya: „Természetvédelmi területkezelési 
feladatok ellátása a Dél- és Kelet-Pest megyei Tájegység részterületein”
Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza.
Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell.
A II.2.7) pontban a szerződés kezdő dátuma a szerződéskötés időpontjára tekintettel változhat! Ajánlatkérő a 
szerződést határozott időtartamra, 2022. október 31-ig köti.

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

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Mindegyik részben irányadó:
Kizáró okok
Az elj.-ban nem lehet AT, AV, nem vehet részt az alk. igazolásában olyan GSZ, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. 
szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
AK-nek ki kell zárnia az elj.-ból azt az AT-őt, AV-ót, alk. igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró 
ok az elj. során következett be - Kbt. 74. § (1) bek. b) pont
Előzetes igazolás
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya 
alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-ők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Ha az előírt alk.-i követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kizáró okok fenn 
nem állása tekintetében az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről 
az EEKD-t [Kbt. 67. § (3), 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (2), 15. § (1)] A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó 
szervezetek/személyek az alk. feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, melyeket az AT igénybe 
kíván venni alk.-ának igazolásához.
AK felhívja a figyelmet az öntisztázásra - Kbt. 64. §, 321/2015. (X. 30.) Kr. 4. § (3)
Az ajánlatban be kell nyújtani AT nyilatkozatát, h. nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-
(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-ót - Kbt. 67. § (4)
AT az alk. igazolásában részt vevő AV v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a 
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Az alk. igazolásában részt vevő AV tekintetében az 
EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) szerinti kötelezettségének - 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §
Igazolás AK felhívására
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb AT-nek, adott esetben további AT-őknek az elj. 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK külön felhívására a Kbt. 69. § (4)-ben, a 321/2015. 
(X. 30.) Kr. 1. § (2)-ben, a Kr. III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/
igazolniuk, h. nem tartozik/tartoznak az elj.-ban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015.(X.30.) Kr. 15. § (1) alapján AT az alk. igazolásában részt vevő AV/más szervezet vonatkozásában 
csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hiányának igazolására.
AT-nek csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Kr. 13. §-ban foglaltakat (változás-bejegyzési elj.).
A kizáró okokra és az alk. követelményekre a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak), amíg az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. AK - ellenkező 
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bizonyításig - az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyil.-a nélkül vélelmezi - 321/2015. (X. 30.) Kr. 
1. § (7)
Kbt. 65. § (6)-(7), (11)-(12), 67. § (3), 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) alkalmazandó
AK felhívja a figyelmet a TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE új 5k. cikke (1) bekezdésére. AT-
nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a hivatkozott rendelkezés hatálya alá.
Továbbiak a közbeszerzési dokumentumokban.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész esetén:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján az MSZ1. és MSZ2. alk. követelményeknek való megfelelés igazolására az 
ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell az EEKD ajánlatban történő csatolásával. AK elfogadja az érintett 
GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α szakaszában, az EEKD IV. rész A)-D) címek alatti táblázatokat 
nem kell kitölteni. Az MSZ1. és MSZ2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó igazolást az AK 69. § (4) bek. szerinti külön felhívására kell benyújtani.
Valamennyi részben:
MSZ1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 év (36 
hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1)-(2) bek.-e szerinti 
nyilatkozat v. a szerződést kötő másik fél által adott igazolás
A nyilatkozat/szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
- a referenciaszállítást szerződéskötő félként teljesítő GSZ neve, székhelye
- a szerződést kötő másik fél (Megbízó, Megrendelő) neve, székhelye, elérhetősége (telefonszám v. e-mail-cím),
- a szállítás (szerződés) tárgya és mennyisége olyan részletességgel, h. az alk-i követelménynek való 
megfelelés megállapítható legyen;
- közös ajánlattevői/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett szállítások
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- amennyiben az alk-i min.követelmény szempontjából releváns szállítás a szerződés részteljesítésként valósult 
meg: a részteljesítés tényének jelzése. Amennyiben az igazolás/nyilatkozat nem utal a részteljesítés tényére, az 
AK úgy tekinti, hogy nincs szó részteljesítésről.
A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az MSZ1. pontban előírt 
alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként AK elfogadja annak 
igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósult meg - 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §
Amennyiben a referenciamunkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként/AV-ként teljesítette, úgy a teljesítésből 
kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szállításra vonatkozó referencia igazolás v. nyilatkozat - a teljesítés 
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-ők által teljesített szállítások elkülönítésével, úgy az AK 
a referencia igazolást v. nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szállítás 
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tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés 
alapján az ellenszolgáltatásból részesült - 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bek.
A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az MSZ1. pontban előírt 
alkalmassági feltétel(ek) teljesülésének.
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk.-i minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alk.-i előírásoknak 
megfelelő szolgáltatásokra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alk. megítéléséhez, az 
alk.-i min.köv.-ekben megfogalmazásra került.
A referencia esetén AK az elmúlt 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat 
veszik figyelembe.
A több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlat-tétellel érintett részek közül a legnagyobb mennyiségű 
referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő AT alkalmasságának megállapításához.
MSZ2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - 
a megnevezése, végzettségük, ill. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni 
a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont)]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk-i 
előírásoknak megfelelő szakemberekre.
Igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló 
dokumentum egyszerű másolata, és a szakember releváns szakmai gyakorlatának meglétét igazoló, a 
szakember által sk. aláírt szakmai önéletrajz.
A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön 
ismertetésre.
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek 
vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. AK az időben párhuzamos gyakorlatokat 
csak egyszer veszi figyelembe.
AT egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, 
amelyben kijelenti, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés 
teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
A Kbt. 140. § (9) bek. alkalmazandó. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (8) bek-re.
Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 321/2015. (X. 30.) Kr. 2-7.§, 24. § (1)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. részben:
MSZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 36 hónapban a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, egy naptári 
éven belül legalább 60 ha, országos természetvédelmi védettséget (nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
természetvédelmi terület részeként védettséget) élvező területen folytatott területkezelési (kaszálási, és/vagy 
szárzúzási, és/vagy tisztító kaszálási, és/vagy gépi cserjeirtási) feladat ellátására vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
2. és 3. részben:
MSZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 36 hónapban a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, egy naptári 
éven belül legalább 250 ha, országos természetvédelmi védettséget (nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
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természetvédelmi terület részeként védettséget) élvező területen folytatott területkezelési (kaszálási, és/vagy 
szárzúzási, és/vagy tisztító kaszálási, és/vagy gépi cserjeirtási) feladat ellátására vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.
1. részben:
MSZ2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő legalább szakmunkás - vagy azzal 
egyenértékű - végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 20 hektár országos természetvédelmi 
védettséget (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület részeként védettséget) élvező területen 
folytatott területkezelési (kaszálási, és/vagy szárzúzási, és/vagy tisztító kaszálási, és/vagy gépi cserjeirtási) 
szakmai tapasztalattal rendelkezik.
2. és 3. részben:
MSZ2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő legalább szakmunkás - vagy azzal 
egyenértékű - végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 50 hektár országos természetvédelmi 
védettséget (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület részeként védettséget) élvező területen 
folytatott területkezelési (kaszálási, és/vagy szárzúzási, és/vagy tisztító kaszálási, és/vagy gépi cserjeirtási) 
szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít. Fedezetet AK a saját forrásból biztosítja. AK az ellenszolgáltatás összegét igazolt 
szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ei és 
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) rendelkezései alapján. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A.§-ára. Késedelmes fizetés 
esetén AK a Ptk.-ban meghatározott [6:155. §] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi 
kamatot fizet. Szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér és teljesítési biztosíték. Részletes fizetési feltételeket a 
szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/08/2022
Helyi idő: 10:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/08/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával 
később kezdi meg. 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. Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi 
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást 
küld.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Valamennyi rész esetén:
1. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ét.
2. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot 
kell érteni!
3. Ajánlati biztosítékot AK nem ír elő.
4. Ajánlatban csatolandó:
- ajánlati nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap)
- felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerint (elektronikus űrlap)
- a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek.-ében foglaltak adott esetben
- képviseleti jogosultságot igazoló iratok
- egyszerű másolatban mindazon személyek hiteles cégaláírási nyilatkozatát, v. ügyvéd v. kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett aláírás-mintáját, akik az ajánlatot/az ajánlatban csatolt nyilatkozatot aláírják. Meghatalmazás 
alapján aláíró esetén a cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás csatolandó, és a meghatalmazásnak 
kifejezetten a jelen eljárásban való képviseletre kell vonatkoznia.
5. Az ajánlatban csatolni kell a jelen közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező excel fájlban 
kiadásra kerülő árrészletező táblázatot a megajánlott árról. Az árrészletező táblázatban az 1. és a 2. részben 
AT-nek fel kell tüntetnie a területkezelés nettó díját hektáronként és annak a becsült mennyiséggel felszorzott 
összegét, illetve a 3. részben a takarmány-betakarítás nettó díját bálánként annak a becsült mennyiséggel 
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felszorzott összegét. A Felolvasólapon a részletes árajánlat „Teljes területre jutó nettó vállalkozói díj” illetve a 3. 
részben „Teljes mennyiségre jutó nettó vállalkozói díj” oszlopában található értéket kell megadni.
6. 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.
7. Az A-ban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bek.)
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint
10. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD), melyet AK az EKR-ben tesz 
közzé. A Kbt. 73. § (5) bek. szerinti tájékoztatás a KD-ban.
11. AK nem tart konzultációt. AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
1. részben: A helyszíni bejárás időpontja: 2022.08.04. csütörtök 09:00 óra, találkozási pont: Törökbálint, 
Mechanikai Művek előtti parkoló (GPS koordináta: 47 42598, 18 96850)
2. részben: A helyszíni bejárás időpontja: 2022. 08.04. csütörtök 12:00 óra, találkozási pont: Csór, Fő utca, 
Csóri Csuka Csárda előtt (GPS koordináta: 47 205311, 18 258502)
3. részben: A helyszíni bejárás időpontja: 2022.08.02. kedd 09:00 óra, találkozási pont: Nagykáta-Egreskátai 
Major telephely (Nagykáta 0570/3 hrsz,, GPS koordináta: 47 441452, 19 797101)
A helyszíni bejáráson ajánlatkérő kérdésekre nem válaszol, ajánlattevők kérdéseiket a kiegészítő tájékoztatás 
kérésre vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel.
12. 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.
13. AK nem követeli meg és teszi lehetővé GSZ (projekttársaság) létrehozását.
14. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban 
meghatározott alkalmassági követelmények: MSZ1., MSZ2.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
16. AK a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont] értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
17. Értékelés módszerei: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás, 2. értékelési szempont - 
egyenes arányosítás.
18. Rövidítések: AK - ajánlatkérő, AT - ajánlattevő, AV - alvállalkozó, GSZ - gazdasági szereplő, A - ajánlat, AF - 
ajánlati felhívás, elj. - eljárás, alk. - alkalmasság, bek. - bekezdés, ill. - illetve, v. - vagy, h. - hogy
19. Az ajánlati felhívásban, KD-ban nem szabályozottakra a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási 
rendeletei irányadóak
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: ANPAST Europroject Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 
2. II. em.13.) Dr. Paksi Gábor lajstromszáma: 00062

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2022
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