Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
5 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím:
Sumen u. 2.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4024

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Sándor István igazgató

Telefon:
52/529-920

E-mail:
sandori@hnp.hu

Fax:
52/529-940

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési

rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen [ ]
nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program keretében
támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok kivitelezése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás [x]

b) Árubeszerzés [ ]

Kivitelezés

[x]

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

[]

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[]

Bérlet

Építési koncesszió

[]

A teljesítés helye

Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

c) Szolgáltatás [ ]
[ ] Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási
[ ] kategóriákat lásd a
[ ] Kbt. 3. és 4.
mellékletében)
[]
[]
Szolgáltatási
koncesszió [ ]

A teljesítés helye

Magyarország, Észak-alföldi Régió,
NUTS-kód
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi területén

A teljesítés helye
NUTS-kód

NUTS-kód HU32
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási
munkálatok kivitelezésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy
45212314-0
Kiegészítő tárgy(ak) 45262800-9
45262690-4
45110000-1
45234116-2
45213321-9
45221113-7
45221100-3
45233226-9
45233228-3
45422000-1
45246510-1
45240000-1
45241000-8
45112700-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) :

„A történelem országútjain” Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül elnevezésű
projekthez kapcsolódó munkálatok:
- Műemléki Hortobágyi Csárda épület felújítása, átalakítása 527,1 m2 nettó alapterületen,
pinceszint felújításával, továbbá új 500 adagos főzőkonyha bővítésével nettó 465,46 m2
alapterülettel és 413,87 m2 nettó tetőtér-beépítéssel. Az ajánlat részét képezi a csárdakert
kialakítása, parkosítása. Nem tárgya az ajánlatnak a konyhatechnológiai berendezések
beszerzése és beépítése.
- Műemléki Kadarcsi Csárda épület felújítása nettó 457,91 m2 területen, csárdamúzeum
funkcióváltással, a pinceszint felújításával 66,42 m2 nettó területen, továbbá a kiszolgáló
épület átalakítása, felújítása 170,95 m2 területen, továbbá új nettó 75,16 m2 raktárépület
építése, valamint szekérállás építése 509,2m2 területtel. A projekt részét képezi aszfalt
burkolatú út és parkoló felújítása, továbbá 3 db bemutatási célú egyágú gémeskút építése, a
terület parkosítása, kerítés és kisfahíd építése.
- Meggyes Csárda nádtető héjazat cseréje 296 m2, melléképület meszelése, tetőszerkezet
megerősítése.
- Bemutatási célú négyállásos gémeskút építése 9,0 m belső átmérővel, 8,0 m mélységgel,
1,3 m magas kútkerettel, 4 – 4 db tölgyfa ágassal, gémmel és ostorral, kovácsoltvas
vasalatokkal.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.
„Puszta szafari”, a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódó
munkálatok:
Hortobágy- Malomháza területén:
- 3145 m hosszú, 5,5 m-es útkoronán 3,0 m széles egyoldali esésű beton pályaszerkezetű út
építése, a Hortobágy folyón átívelő 30,0 m nyílású híd építésével.
- Gépkocsi tároló épület építése nettó 205,60 m2 területen.
- Farkasles építése 37,82 m2 nettó területen támfalakkal, kerítéssel.
- Sakál bemutató építése 34,91 m2 területen, 682,08 m2 kifutóval.
- Vadmacska bemutató 98,36 m2.
- Bika befogó 66 m2 területen, ötsoros karámmal.
- Pásztormadár röpde 190,01 m2.
- Keselyű röpde: 641,05 m2.
- Kánya röpde: 94,04 m2.
- Sérült sas rehabilitációs terület kialakítása:208 m2.
- Akadálymentes parkoló kialakítása + 1 db mozgáskorlátozott WC kialakítása meglévő
épületben.
- Automata locsoló hálózat kiépítése tervezéssel együtt, járdák és térburkolatok építésével
és parkosítással.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.
„Daruvonulás Hortobágyon”, a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új
ökoturisztikai attrakciók létrehozása elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok:
Hortobágy – Halastó területén:
- 14.II. rendszerű vb. aljas vg. Bontása, helyükre 34,5 rendszerű (C) vágány építése 3.600
vfm 3 csoport kitérő átépítésével. Új 1.184 vfm 34,5 rendszerű (C) vágány építése 2 csoport
kitérővel, utasperon kialakításával a vágányok kiszabályozásával.
- Meglévő kisvasúti állomás épületében akadálymentes WC építése.
- 1 db 9,0 m járószint-magasságú faszerkezetű megfigyelő magasles.
- Információs tér – kiállító tér: 116,31 m2.

- Vadles építése: 1 db 17,49 m2 területű, 5,0 m járószint-magasságú.
- Vadles építése: 1 db 17,49 m2 területű, 5,10 m járószint-magasságú.
- 1 db vadles elbontása.
- Vaddisznó kifutó kialakítása: Külső és belső karámok, kapuk építése, menekülő domb
építése 4 db egyenként 200 m2 területen, pihenő-ól építése: 2 db (15m2/db), szénarácsos
őzetető 2 db, vaddisznó pihenő – etetőól: 2 db (15,45m2/db), betekintő és pallóút+stég:
139,34m2.
- Kondás tó: 430 fm hosszú 2,00 széles pallóút építése, 3 db 5,0 m járószint-magasságú
madárbetekintő építése, madáretető kikötő - stég 24,05m2 területen, mesterséges etetősziget
építése 1 ha területen 1 m –es kiállással, kikötőstég és rámpa 115,5 m2 területen.
- Kisvasúti megálló épület nettó 61,43 m2 területen.
- Bivalyos tó területén: pallóút és betekintő stég: 153,08 m2.
- Gyalogoshíd 14 m fesztávolságú építése 2 db.
- Gyalogos fahíd elbontása 1 db.
- stég bontása 1 db
- betekintő bontása 1 db.
- Fészkelő fal építése 10 m hosszú és 1,40 m szélességben +2 db mobil fészkelő.
- tereprendezés 5 ha területen átlag 30 cm vastagságban, 1 ha-os bivalyfürösztő létesítése 2
db műtárggyal.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2010/10/30 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Késedelmi kötbér: 1.000.000 Ft/naptári nap. Ettől nagyobb összegű késedelmi kötbérre
Ajánlattevő azonban tehet ajánlatot, melyet Ajánlatkérő a IV.2.1. pontban foglaltak szerint
értékel. A megajánlható késedelmi kötbér maximális mértéke 20.000.000 Ft/naptári nap.
- Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a.
- Jótállási biztosíték: Ajánlattevő köteles a szerződésben meghatározott minimum 1 éves
(megajánlás szerint legfeljebb 5 éves) jótállási időszakra jótállási biztosítékot nyújtani. A
jótállási biztosíték célja a vállalkozó által felszólítás ellenére időben el nem végzett
garanciális munkák finanszírozása. A jótállási biztosíték minimális összege 1.000.000 Ft,
melytől nagyobb összegű biztosíték megajánlását Ajánlatkérő a IV.2.1. pontban foglaltak
szerint, legfeljebb 30.000.000 Ft megajánlásáig értékel. Az 1 évnél hosszabb időtartamú,
legfeljebb 5 éves jótállási idő vállalását Ajánlatkérő a IV.2.1. pontban foglaltak szerint
szintén értékeli.
A biztosítékok a Kbt. 53. § (5) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint teljesíthetők.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattevő a kivitelezés során projektenként 1 db, a vállalkozási díj 50 %-át meg nem
haladó összegű
részszámla benyújtására jogosult, az igazolt teljesítés 50 %-os készültségi fokának
elérésekor.
A végszámla benyújtási időpontja: az egyes projektek sikeres műszaki átadás-átvételét
követően.
A vállalkozási díj a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt
teljesítésről számított 60 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3)
bekezdése szerint, figyelemmel a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet és a 16/2006. (XII.
28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő kedvezőbb
fizetési határidő megajánlását, legfeljebb 120 nap megajánlásáig a IV.2.1. pontban foglaltak
szerint értékel.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy (adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre

vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárja az eljárásból ha:
- az ajánlattevővel vagy bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében,
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott bármely kizáró ok fennáll,
- az ajánlattevővel vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a.)-c.) pontjaiban
meghatározott bármely kizáró ok fennáll,
- az ajánlattevővel szemben, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b)
pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban kizárásra kerül a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a 67. § (4) bekezdése
szerinti szervezet,
amennyiben vele szemben fennállnak a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak az ajánlatban a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdésében meghatározott
módon kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet az ajánlatban
közjegyző által hitelesített nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő nyilatkozzon a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint arról,
hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
(P/1.) Az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebbi
nyilatkozat valamennyi számlavezető
pénzintézettől eredeti vagy közjegyző
által hitelesített másolatban legalább az
alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla
száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását
megelőző 12 hónapban 15 napot
meghaladó sorban állás előfordult-e, ha
igen utoljára mikor,
- ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek

Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az
ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha
(P/1.) az ajánlattevő, vagy közös ajánlatot
tevőknél bármelyik tag, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó bármely pénzintézeti
számláján az igazolás kiadását megelőző 12
hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt,
vagy jelenleg is van, vagy ez időtartam alatt
fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget;

az igazolás kiadását megelőző 12
hónapban rendben eleget tett-e.
(P/2.)-(P/5.) Az ajánlati felhívás
közzétételének napját megelőző utolsó
kettő lezárt üzleti évi számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámoló
egyszerű másolatának benyújtása,
könyvvizsgálói záradékkal (amennyiben
könyvvizsgálatra kötelezett). (Kbt. 66. §
(1) bekezdés b) pont).

(P/2.) az ajánlattevő, vagy közös ajánlatot
tevőknél bármelyik tag, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti
eredménye az ajánlati felhívás közzétételének
napját megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év
bármelyikében negatív;
(P/3.) az ajánlattevő, vagy közös ajánlatot
tevőknél bármelyik tag, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó esetében az ajánlati
felhívás közzétételének napját megelőző utolsó
kettő lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján
valamelyik évben a saját tőke nem érte el az 500
millió forintot;
(P/4.) az ajánlattevő, vagy közös ajánlatot
tevőknél bármelyik tag, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó esetében az ajánlati
felhívás közzétételének napját megelőző utolsó
kettő lezárt üzleti év bármelyikében a
gazdálkodási adatai alapján számított:
- Saját tőke arány = Saját tőke/Források összesen
mutatója kisebb, mint 0,5;
- Likviditási mutató= Forgóeszközök/Rövid
lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 3;
- Tőkeáttételi mutató = Adósságállomány
(Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Saját tőke
mutatója nagyobb, mint 0,03;
(P/5.) az ajánlattevő, vagy közös ajánlatot
tevőknél bármelyik tag, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nettó árbevétele az
ajánlati felhívás közzétételének napját megelőző
utolsó kettő lezárt üzleti év valamelyikében nem
érte el a 450 millió forintot.
(A gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlattevőnek,
vagy közös ajánlatot tevőknél a tagoknak és a

közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóiknak önállóan kell megfelelnie.)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
(M/1.)-(M/3.) A tárgyévet megelőző öt
év (2004-2008) jelentősebb műemléki,
műemlék jellegű vagy műemléki
védettségű épület felújítására, valamint
természetvédelmi területen megvalósított
építmények építésére, továbbá
természetvédelmi területen megvalósított
útépítésre vonatkozó beruházásainak
ismertetése és ezekre a megrendelő által
kiadott - a Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerinti
- referencia igazolások közjegyző által
hitelesített másolatának vagy eredeti
példányának csatolása, amelyeknek
tartalmazni kell a szerződés tárgyát,
ellenszolgáltatás teljes összegét amennyiben alkalmazható - és/vagy az
ajánlattevő általi teljesítés összegét, (több
résztvevő esetén a vállalkozási formációt,
a részvételi területeket és arányokat), a
teljesítésének idejét, helyét, valamint a
megrendelőnek a teljesítés minőségére és
határidejére vonatkozó nyilatkozatát.
(Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont).

Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
alkalmatlan, amennyiben:
(M/1.) nem tud a tárgyévet megelőző öt évben
(2004-2008) összesen legalább 1 db, minimum
nettó 100 millió forint összegű, műszaki átadással
lezárult, befejezett, műemléki, műemlék jellegű
vagy műemléki védettségű épület felújítására
vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát
igazolni;
(M/2.) nem rendelkezik a tárgyévet megelőző öt
évben végzett, garanciálisan lezárt,
természetvédelmi területen megvalósított, alábbi
építmények építésére vonatkozó referenciával:
- min. 1 db 8,0 m és min. 1 db 5,0 m járószint
magasságú faszerkezetű magasles vagy
madárvárta
- min. 1 db veszélyes állattartásra szolgáló
állattartó épület
- min. 1000 m2 felületű faszerkezetű dongaút
- min. 1 db faszerkezetű madárbetekintő épület
- min. 1 db madár röpde;
(M/3.) nem tud a tárgyévet megelőző öt évben
minimum 1 db, legalább 2500 m2 területű
természetvédelmi területen megvalósult útépítési
referencia munkát igazolni;

(M/4.) Azoknak a szakembereknek a
megnevezése, végzettségük,
képzettségük és szakmai tapasztalatuk
(saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzával) ismertetése, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe. A 244/2006.
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős
műszaki vezetői jogosultságot a

(M/4.) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei
között nincsen:
- legalább 1 fő FMV-Épületek „A”,
- legalább 1 fő FMV – Épületek „AM”,
- legalább 1 fő FMV-Épületek „ÉG”,
- legalább 1 fő FMV – Épületek „ÉV”,
- legalább 1 fő FMV – Közl.ép. „A”

névjegyzékébe történő felvételről szóló
érvényes határozat közjegyző által
hitelesített másolatának csatolásával kell
igazolni.

besorolású felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkező szakember, továbbá legalább 1 fő
olyan FMV – Közl.ép. „A” besorolású felelős
műszaki vezető, aki rendelkezik az utóbbi 5
évben befejeződött, minimum 3 km hosszúságban
megépített keskeny-nyomtávolságú kisvasúti
pályatest építésében felelős műszaki vezetőként
szerzett szakmai tapasztalattal.

(A műszaki, szakmai alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlattevőnek,
vagy közös ajánlatot tevőknél a tagoknak és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóiknak együttesen kell megfelelnie.)
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen [ ] nem [x]

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

[x]

Meghívásos

[]

Gyorsított
meghívásos

[]

Tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése? igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és
címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:

Gyorsított tárgyalásos [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd [ ]
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)
Létszám
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
„A történelem országútján” Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül (ÉAOP2.1.1/C-2008-0009); „Puszta szafari”, a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése (ÉAOP- 2.1.1/B2009-0011); „Daruvonulás Hortobágyon” a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése
és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása (ÉAOP-2.1.1/B-2008-0025)
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő az eljárás során
a hiánypótlás lehetőségét szükség szerint több alkalommal biztosítja a Kbt. 83. §
szerint.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre
Teljes körű.
VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja
2009. 07. 06. 11:00 óra
VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja
2009. 07. 22.
VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: (év/hó/nap) Időpont:
Helyszín:
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz
eredményhirdetési időpontja
VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele?
igen [x] nem [ ]
VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk
A dokumentáció megvásárolható az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az
ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9:00-14:00 óra között, valamint az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11:00-ig. A dokumentáció megvásárlása az

eljárásban való részvétel feltétele. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik,
az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
VI.3.8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszempont esetében
1-től 100-ig terjed.
VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja
aVI.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot
A (bírálati) részszempontok értékelése arányosítással történik. Ennek során az
egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton
belül a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon,
hogy a legjobb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat a maximális 100 pontot kapja,
a többi pedig ehhez viszonyított arányban csökken. Az egyes részszempontokra
adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kialakult
összesített
súlyozott
pontszám
kerül
összevetésre.
Törtek esetén az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ]
VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen [x]
nem [ ]
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő
harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása
nélkül? igen [x] nem [ ]
VI.3.11.) Egyéb információk:
1) Az ajánlatkérő az eredményt 2009. 07. 06-án 11:00 órakor hirdeti ki, melyre
ezúton hívja meg az érintetteket, külön értesítés nélkül. Az eredményhirdetés helye:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2., I. emeleti
Tárgyaló
2) Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
megjelöli, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén azzal köt szerződést.
3) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, melynek
mértéke a nettó ajánlati ár 1 %-a. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő
választása szerint - átutalással a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság MÁK
10034002-01743654 számú számlájára, vagy azzal azonos összegű bankgarancia
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére
bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás
esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét
igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát), a
bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell.
Bankgarancia vagy kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként a Hortobágyi

Nemzeti Park Igazgatóság-ot kell megnevezni, tárgyként fel kell tüntetni „A
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok
kivitelezése” megnevezést.
4) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 4 példányban (1
eredeti, 3 másolat) összefűzve kell benyújtani, zárt csomagolásban, magyar nyelven.
Az ajánlat információkat tartalmazó oldalait folyamatos sorszámozással kell ellátni,
és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A
csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Ajánlat, a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program keretében támogatásra
benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok kivitelezésére, nem
bontható fel 2009. 05. 18-án 11:00 óráig”.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b)
pontja szerinti nyilatkozatát nemleges tartalommal is.
6) Ajánlattevő csatolja be eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban
azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az
ajánlatot aláírja (aláírják).
7) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlattételi határidőtől
számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti, vagy közjegyző által
hitelesített példányban. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van
folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is
csatolni szükséges.
8) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja be valamennyi számlavezető
pénzintézetének megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban
feltüntetetteken kívül más pénzintézeteknél további számlát nem vezetnek.
Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan pénzintézetek, amelyeknél a
számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése az ajánlattételi határidőtől
számított 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem
történt meg, úgy szükséges az ajánlattevő/alvállalkozó erre vonatkozó nyilatkozata is.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötésének
feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen legalább a nettó
vállalkozási díj 80%-ának megfelelő kárértékű felelősségbiztosítással. Az ajánlathoz
csatolni kell, vagy a már meglévő érvényes biztosítási kötvény egyszerű másolatát,
vagy amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi időpontjában még nem rendelkezik
azzal, akkor az ajánlattevő szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége
esetén teljes körű felelősségbiztosítást köt, és a felelősségbiztosításról szóló kötvény
eredeti példányát, vagy annak közjegyzővel hitelesített másolatát szerződéskötéskor
ajánlatkérő részére bemutatja.
10) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot – annak valamennyi dokumentumával
együtt – magyar nyelven kell benyújtani. A Kbt. 63.§, 66.§. és 67.§ szerinti hatósági
igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot,
a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordításban kell
benyújtani, ezzel egyidejűleg pedig köteles táblázatos formában nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti
hatóságok adnak ki igazolást.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésre kért adatokat, (referenciák, pénzügyi

beszámolók, stb.) illetve azok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén
forintra számolja át az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamot használva.
12) A Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a
Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest az
ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását szigorúbban állapítottuk meg.
13) Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezetek erőforrásaira
támaszkodik (Kbt. 66. § (2) bekezdés, valamint Kbt. 67. § (4) bekezdés), akkor ennek
igazolására az érintett szervezet/ek kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát az
ajánlatnak tartalmaznia kell, továbbá az erőforrás szervezetnek csatolnia kell az
ajánlattevő alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és formájú
dokumentumokat is.
14) Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
eredetiben vagy hiteles másolatban kell becsatolni, kivéve, ahol egyszerű másolatban
történő beadást írt elő az Ajánlatkérő.
15) Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzés
finanszírozására támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, a tárgyi
közbeszerzési eljárást a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
indította el. Amennyiben a támogatási szerződés nem kerül megkötésre, Ajánlatkérő
az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
16) Ajánlatkérő „A történelem országútjain” Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon
keresztül elnevezésű projekt keretében megvalósuló Hortobágyi Nagycsárda
munkálatai tekintetében a II.3. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest
eltérő határidőt állapít meg. Kezdés: 2009. szeptember 1. Befejezés: 2010. március
31.
17) Ajánlatkérő egyszeri alkalommal helyszíni bejárási-konzultációs lehetőséget
biztosít ajánlattevők részére. Találkozási helyszín: Hortobágyi Csárda parkolója
(4071 Hortobágy, Petőfi tér 2.)
Időpont: 2009. április 20. 9:00 óra
A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyben foglaltakat ajánlattevőknek
figyelembe kell venni ajánlataik kidolgozásánál.
18) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadóak.
19) Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő.
VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/03/31 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név:
UNITERV – BER Tervező és Beruházó Bt.
Postai cím:
Mester u. 1.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4026

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Németh Gyula

Telefon:
30/968-5240

E-mail:
uniterv@gmail.com

Fax:
52/413-244

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím:
Sumen u. 2.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4024

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
földszint Pénztár

Telefon:
52/529-920

E-mail:

Fax:
52/529-940

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET
KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím:

Sumen u. 2.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4024

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
földszint Porta

Telefon:
52/529-920

E-mail:

Fax:
52/529-940

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott
esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
----------------------

