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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 
Építési beruházás [ ] 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés [x] 

Szolgáltatás [ ] 

Építési koncesszió [ ] 

Szolgáltatási koncesszió [ ]  

 
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):
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
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 a következő címen szerezhető be: 
 [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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 TÍPUSA

Központi szintű [x] Közszolgáltató [ ] 



Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ] 

Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] 

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[x] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy  

 
 
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

[ ] Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e 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 

Konyhatechnológiai eszközök beszerzése. 

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 b) [x] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás 

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

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

 
[ ] Építési koncesszió

[x] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.  
mellékletében)
 
 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye
NUTS-kód 

A teljesítés helye 

Hortobágyi Nagycsárda, 
4071 Hortobágy, Petőfi tér 2.

NUTS-kód HU321 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

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 [ ] 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott  
esetben, maximális létszáma 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A Hortobágyi Nagycsárda konyhatechnológiai eszközeinek beszerzése szállítási szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 39314000-6   
Kiegészítő tárgy(ak) 39711100-0   
 39711361-7   
 42959000-3   



 39714110-4   

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) 

- Falra szerelhető rozsdamentes kézmosó, takarólemezzel, tartozékokkal: 8 db 
- Fali kiöntő rm. mélyhúzott medencével, felhajtható ráccsal, fali hátlappal: 3 db
- Falra szerelhető keverő csaptelep, flexibilis kézi zuhanyhoz: 1 db 
- Mosogatóra szerelhető keverő csaptelep, flexibilis kézi zuhanyhoz: 1 db
- Flexibilis kézi zuhany falhoz erősíthető kengyellel, alap kivitelben: 2 db
- Hűtőkamra test: 4 db
- Hűtéstechnikai gépészet: 4 (+ 2) db 
- Rm. burgonyakoptató gép reteszelt fedéllel: 1 db
- Rm. előkészítő asztal: 22 db
- Rm. tolóajtós tárolóasztal közti polccal hátsó felhajtással nélkül: 6 db
- GN 1/1 méretű fiók: 9 db
- 1 medencés mosogató tartozékokkal: 2 db 
- 2 medencés csepptálcás mosogató tartozékokkal: 5 db
- 3 medencés csepptálcás mosogató tartozékokkal: 1 db
- Rm. gázüzemű főzőzsámoly 1 db gázégővel: 2 db
- Magaskifolyású vízoszlop, 360°-ban fordítható kifolyócsappal: 2 db
- Rm.gázüzemű 150 literes blokkba építhető, kerek csészéjű, indirekt fűtésű ételfőző üst: 1 db 
- Rm. gázüzemű billenő serpenyő: 1 db
- Rm. blokkba építhető munkaasztal: 3 db
- Rm. blokkba építhető gázüzemű fry-top: 1 db
- Rm. blokkba építhető elektromos üzemű melegentartó asztal: 2 db
- Rm. blokkba építhető gázüzemű zártégős tűzhely: 1 db
- Rm. blokkba építhető gázüzemű 4 nyíltégős tűzhely: 1 db
- Rm. blokkba építhető gázüzemű 4 nyíltégős tűzhely, alul gázüzemű GN 2/1 méretű sütővel: 1 db
- Rm. blokkba építhető gázüzemű 6 nyíltégős tűzhely: 1 db
- Rm. sziget elhelyezésű elszívóernyő: 2 db
- Rm. falra szerelhető elszívóernyő: 3 db 
- Rm. blokkba építhető elektromos üzemű fritouse: 2 db
- Elektromos üzemű direkt gőzbefecskendezéses kombinált gőzpároló-sütő: 2 db
- Rm. géptartó állvány: 2 db
- Gördíthető tálcatartó állvány: 1 db 
- Rm. gördíthető vízfűrdős melegentartó: 1 db
- Tányér melegentartó asztal: 1 db
- Rm. melegentartó dupla híd, felső fűtéssel: 1db 
- Rm. szakaszos üzemű, fronttöltésű pohármosogatógép: 1 db
- Besüllyeszthető kézmosó medence tartozékokkal: 2 db 
- Rm. asztalra építhető dupla polc: 1 db
- Mosogatógép bevezető asztal beépített (500x400x300) medencével tartozékokkal: 1 db
- LS9 1200 tányér/óra (67 kosár/óra) teljesítményű mosogatógép: 1 db
- Mosogatógép kivezető asztal: 1 db
- Krémkeverő-habverő-dagasztó gép: 1 db
- Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc: 1 db
- Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín: 2 db
- Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol: 2 db

A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A műszaki leírásban esetlegesen nevesített típus 
név, márkanév csupán az eszköz, berendezés pontos behatárolását szolgálja. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (7) bekezdés 
rendelkezésének alapján az ezzel egyenértékű teljesítést elfogadja. 



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: 10 (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY
befejezés (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: naponta a teljes szerződéses összeg 1%-ka, a késedelem első napjától számítva.
- Meghiúsulási kötbér: a teljes szerződéses összeg 30%-ka.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
A beszerzés ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján, 30 napon belül átutalással 
fizeti ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő kedvezőbb fizetési határidő megajánlását a 
IV.2.1. pontban foglaltak szerint értékel.

III.1.3) A nyertes(ek) 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  személyes  helyzetére  vonatkozó  adatok  (kizáró  okok),  ideértve  a  szakmai  és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti – az ajánlattevő 
részére erőforrást nyújtó – szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrást 
nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike 



fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 
71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlatban az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
valamennyi alvállalkozó, továbbá ajánlattevő számára erőforrást nyújtó valamennyi szervezet köteles:
- a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem tarozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, 
valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezen feltételeket az 
ajánlatban igazolni;
- az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül 
a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, 
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. 
A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében ajánlattevő 
a Kbt. 71.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

(P/1.) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál 
nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézménytől legalább az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelőző 12 
hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha 
igen utoljára mikor,
- ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását 
megelőző 12 hónapban rendben eleget tett-e.

(P/2.) A felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt 
üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámolók egyszerű másolatának benyújtása 
(könyvvizsgálói záradékkal, amennyiben könyvvizsgálatra 
kötelezett), de kiegészítő melléklet nélkül. (Kbt. 66. § (1) 
bekezdés b) pont).

/Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozóknak a (P/1.)-(P/2.) pontban előírtakat 
azonos módon kell igazolnia./

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a 
közös ajánlattevőt valamint a közbeszerzés értékének 10%-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, 
ha

(P/1.) bármely pénzügyi intézményi számláján az igazolás 
kiadását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban 
állás volt, vagy jelenleg is van, vagy ez időtartam alatt 
fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget;

(P/2.) a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt 
üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye 
negatív.

/Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, valamint a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a (P/1.)-(P/2.) pont 
szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények 
tekintetében önállóan kell megfelelnie./

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

(M/1.)-(M/2.) A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
tárgyévet megelőző 3 év (2007., 2008., 2009.) legjelentősebb, 
konyhatechnológiai eszközök szállítására és hűtőkamra 
kialakítására vonatkozó referenciáinak ismertetése, a Kbt. 68. 
§ (1) bekezdésében előírt módon igazolva.
(A referencia-ismertetésnek, illetve referencia igazolásnak 
olyan részletességgel kell tartalmaznia a szerződés tárgyát, 
hogy abból Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa az 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben:

(M/1.) nem rendelkezik a tárgyévet megelőző 3 évben 
összesen legalább nettó 20 millió forint értékben teljesített, 
konyhatechnológiai eszközök szállítására vonatkozó 
referenciával;



előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelést.)

(M/2.) a tárgyévet megelőző 3 évben nem rendelkezik 
legalább 2 db hűtőkamra kialakítására vonatkozó 
referenciával.

/A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények 
tekintetében ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, valamint 
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell 
megfelelnie./

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] 

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint 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: 



IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli [x]  

Tárgyalásos [ ]  

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli [ ]  

Tárgyalásos [ ]  

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)

 Részszempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó forintban) 80
2. Fizetési határidő (naptári napokban) 20

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010.05.21. 10:00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010.06.11. 

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) 

igen [x] nem [ ] 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi felhívás 
közzétételének napjától, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9:00-14:00 óra között, valamint az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 9:00-10:00-ig. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a 
dokumentáció másra át nem ruházható. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

1-100. 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont 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. 

V.6) 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 [ ] 

V.7) Egyéb információk:

1.) Az ajánlatkérő az eljárás során a teljes körű hiánypótlás lehetőségét szükség szerint több alkalommal biztosítja a Kbt. 
83. § szerint.
2.) Az ajánlatkérő az eredményt 2010. május 21-én 10:00 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 
3.) Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is megjelöli, akkor a Kbt. 91. § (2) 
bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben a második helyezettel köthet szerződést.
4.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 db papír alapú példányban (1 eredeti, 2 másolat) 
kell benyújtani a dokumentációban meghatározottak szerint. 
5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti nyilatkozatát /nemleges 
tartalommal is/.



7.) Ajánlattevő köteles ajánlatába csatolni eredeti vagy hitelesített másolati példányban azon cégjegyzésre jogosult(ak) 
aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, 
aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják).
8.) 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 hitelesített másolati 
példányban. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési 
kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges.
9.) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja 
be valamennyi számlavezető pénzintézetének megnevezését, és számlaszámainak felsorolását is tartalmazó cégszerűen 
aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken 
kívül más pénzintézeteknél további számlát nem vezetnek. 
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, 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, illetve azok értékét – külföldi pénznemben történő megadás 
esetén – forintra számolja át a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyamon. Ajánlatkérő a 
beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák 
tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot alkalmazza.
12.) Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eredeti vagy hiteles másolati 
példányban kell becsatolni, kivéve, ahol egyszerű másolatban történő beadást írt elő az Ajánlatkérő.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja 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 állapította meg.
14.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
15.) Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény értendő.

 
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/04/06 (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):
4026 Debrecen, Mester u. 1.
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 BESZEREZHETŐ 

Hivatalos név:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Postai cím:
Sumen u. 2. 



Város/Község 
Debrecen 

Postai irányítószám:
4024 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):
4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Címzett:
Földszint Pénztár 

Telefon:
52/529-920 

E-mail: Fax:
52/529-940 

Internetcím (URL): 

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

Hivatalos név:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Postai cím:
Sumen u. 2. 

Város/Község 
Debrecen 

Postai irányítószám:
4024 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):
4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
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 
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

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