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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41821-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Mezőgazdasági szolgáltatások
2017/S 024-041821

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
AK16572
Sumen utca 2.
Debrecen
4024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Ujhelyi Zsuzsanna
Telefon:  +36 52529920
E-mail: ujhelyizsuzsanna@hnp.hu 
Fax:  +36 52529940
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hnp.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.hnp.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.hnp.hu/kozbeszerzes-mezogazdasagi_szolgaltatatas
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5) Fő tevékenység
Környezetvédelem

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

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági gépi munka, valamint mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó
szálas takarmány szállítási és rakodási tevékenység elvégzésére (részenként: I. részajánlat: 870.

II.1.2) Fő CPV-kód
77100000

II.1.3) A szerződés típusa

mailto:ujhelyizsuzsanna@hnp.hu
http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu
http://www.hnp.hu/kozbeszerzes-mezogazdasagi_szolgaltatatas
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Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő természetvédelmi és takarmány termesztési
célú szántó és gyep területein szántóföldi növénytermesztési és gyepgazdálkodási munkák elvégzése
(tavaszi és őszi talajelőkészítés, kukorica-, zab-, zabos bükköny-, kalászos gabonafélék-, köles- lucerna,
repce, takarmány borsó, egyéb szántóföldi pillangós és fűféle keverékek vetése vetőgéppel, szórva vetés
műtrágya szóróval, kombinátorozás, fogasolás, gyűrűshengerezés, könnyű és nehéztárcsázás, sorközművelés,
növényvédelmi munkák, továbbá aratás, szemszállítás, szántás, lazítás, szervestrágya rakás és szórás,
kaszálás, szárzúzás, rendkezelés, bálázás, bálaszállítás) vállalkozási keretszerződés keretében.

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:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági gépi munka ellátására Balmazújváros, Hortobágy, Karcag,
Nádudvar, Tiszacsege és Egyek területén, összesen 870 hektár területen.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
77314100
77315000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU322
A teljesítés fő helyszíne:
Nádudvar-Mihályhalma, Kövesháza, Bökönyitanya, Borzasipusztarészek, Karcag-Tilalmas-Disznórétpsz,
Htb-Kungyörgyi, Faluvéghalmi, Hármaspusztai, Szatmári-tpsz, Hortobágy-Horti, Egyek-Ohati, Tcsege,
Cserepesiszántók.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hortobágyi Nemzeti Park területén található természetvédelmi-, daru-vadlúd táplálkozó-, túzokvédelmi-,
takarmány termő szántó és gyepterületeken, összesen 870 hektár területen (ebből védett természeti terület: 739
hektár) elvégzendő feladatok:
— Középmélyszántás,
— Sekélyszántás,
— Nehéztárcsázás,
— Könnyűtárcsázás,
— Szántóföldi simítózás,
— Középmély lazítás,
— Talajelmunkálás fogas boronával,
— Talajelmunkálás kombinátorral,
— Szántóföldi hengerezés gyűrűshengerrel,
— Vetés gabona vetőgéppel,
— Vetés szemenkénti vetőgéppel,
— Vetés (szórva vetés) műtrágya szóróval,
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— Sorközművelés kultivátorral,
— Növényvédőszer kijuttatás szántóföldi permetezővel,
— Betakarítás gabona kombájnnal,
— Szárzúzás szántóföldi szárzúzóval,
— Szerves trágya rakodás,
— Szerves trágya kiszórás szántóföldi trágyaszóró pótkocsival,
— Gyep és szálás takarmány növény kaszálás,
— Gyep és szálás takarmány növény rendsodrás, rendkezelés,
— Gyep és szálás takarmány növény bálázása,
— Gyep és szálás takarmány növény bála rakodás,
— Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 0-100 km távolságra.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.2.5. pont kiegészítéseként:
Ajánlati ár (nettó HUF)
1. Középmélyszántás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
2. Sekélyszántás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
3. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
4. Könnyűtárcsázás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
5. Szántóföldi simítózás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
6. Középmély lazítás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
7. Talajelmunkálás fogas boronával átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
8. Talajelmunkálás kombinátorral átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
9. Szántóföldi hengerezés gyűrűshengerrel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
10. Vetés gabona vetőgéppel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
11. Vetés szemenkénti vetőgéppel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
12. Vetés (szórva vetés) műtrágya szóróval (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
13. Sorközművelés kultivátorral átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
14. Növényvédőszer kijuttatás szántóföldi permetezővel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
15. Betakarítás gabona kombájnnal átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
16. Szárzúzás szántóföldi szárzúzó átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
17. Szerves trágya rakodás átalányára (Ft/tonna), melynek súlyszáma: 1;
18. Szerves trágya kiszórás szántóföldi trágyaszóró pótkocsival átalányára (Ft/tonna), melynek súlyszáma: 1;
19. Gyep és szálás takarmány növény kaszálás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
20. Gyep és szálás takarmány növény rendsodrás, rendkezelés átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
21. Gyep és szálás takarmány növény bálázása átalányára (Ft/db körbála), melynek súlyszáma: 3;
22. Gyep és szálás takarmány növény bála rakodás átalányára (Ft/db körbála), melynek súlyszáma: 3;
23. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 0-10 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km), melynek
súlyszáma: 1;
24. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 10,1-20 km távolságra átalányára Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
25. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 20,1-30 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
26. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 30,1-50 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
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27. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 50,1-100 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
A szerződés időtartamának meghatározása összhangban áll a Kbt. 133. § (1) bekezdésében foglaltakkal,
a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a 48 hónap szerződéses időtartam, ugyanis a szántóföldi
növénytermesztési és gyepgazdálkodási feladatok a törvényben előírt készültségi feladatokat (amikortól kezdve
a szántóföld magára hagyható) minimum 4 év (azaz 48 hónap) alatt érik el.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági gépi munka ellátására Püspökladány területén, összesen 67
hektár területen.
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
77314100
77315000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Püspökladány külterülete, Hortobágyi Nemzeti Park területén található Ágota Pusztai részek.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hortobágyi Nemzeti Park területén található Ágota Pusztai részeken (Püspökladány külterületi túzokvédelmi-
és takarmánytermelő szántókon), összesen 67 hektár területen (ebből védett természeti terület: 48 hektár)
elvégzendő feladatok:
— Középmélyszántás,
— Sekélyszántás,
— Nehéztárcsázás,
— Könnyűtárcsázás,
— Szántóföldi simítózás,
— Középmély lazítás,
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— Talajelmunkálás fogas boronával,
— Talajelmunkálás kombinátorral,
— Szántóföldi hengerezés gyűrűshengerrel,
— Vetés gabona vetőgéppel,
— Vetés szemenkénti vetőgéppel,
— Vetés (szórva vetés) műtrágya szóróval,
— Sorközművelés kultivátorral,
— Növényvédőszer kijuttatás szántóföldi permetezővel,
— Betakarítás gabona kombájnnal,
— Szárzúzás szántóföldi szárzúzóval,
— Szerves trágya rakodás,
— Szerves trágya kiszórás szántóföldi trágyaszóró pótkocsival,
— Gyep és szálás takarmány növény kaszálás,
— Gyep és szálás takarmány növény rendsodrás, rendkezelés,
— Gyep és szálás takarmány növény bálázása,
— Gyep és szálás takarmány növény bála rakodás,
— Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 0-100 km távolságra.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
A II.2.5. pont kiegészítéseként:
Ajánlati ár (nettó HUF)
1. Középmélyszántás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
2. Sekélyszántás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
3. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
4. Könnyűtárcsázás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
5. Szántóföldi simítózás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
6. Középmély lazítás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
7. Talajelmunkálás fogas boronával átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
8. Talajelmunkálás kombinátorral átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
9. Szántóföldi hengerezés gyűrűshengerrel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
10. Vetés gabona vetőgéppel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
11. Vetés szemenkénti vetőgéppel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
12. Vetés (szórva vetés) műtrágya szóróval (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
13. Sorközművelés kultivátorral átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
14. Növényvédőszer kijuttatás szántóföldi permetezővel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
15. Betakarítás gabona kombájnnal átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
16. Szárzúzás szántóföldi szárzúzó átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
17. Szerves trágya rakodás átalányára (Ft/tonna), melynek súlyszáma: 1;
18. Szerves trágya kiszórás szántóföldi trágyaszóró pótkocsival átalányára (Ft/tonna), melynek súlyszáma: 1;
19. Gyep és szálás takarmány növény kaszálás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
20. Gyep és szálás takarmány növény rendsodrás, rendkezelés átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
21. Gyep és szálás takarmány növény bálázása átalányára (Ft/db körbála), melynek súlyszáma: 3;
22. Gyep és szálás takarmány növény bála rakodás átalányára (Ft/db körbála), melynek súlyszáma: 3;
23. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 0-10 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km), melynek
súlyszáma: 1;
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24. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 10,1-20 km távolságra átalányára Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
25. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 20,1-30 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
26. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 30,1-50 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
27. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 50,1-100 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
Szerződés időtartamának meghatározása összhangban áll a Kbt. 133. § (1) bekezdésében foglaltakkal,
a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a 48 hónap szerződéses időtartam, ugyanis a szántóföldi
növénytermesztési és gyepgazdálkodási feladatok a törvényben előírt készültségi feladatokat (amikortól kezdve
a szántóföld magára hagyható) minimum 4 év (azaz 48 hónap) alatt érik el.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági gépi munka ellátására Berettyóújfalu, Derecske, Mezőpeterd,
Nagykereki területén, összesen 423 hektár területen
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
77314100
77315000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, Berettyóújfalu (Palocsa, Andaház) szántó és gyepterületek.
Nagykereki, Derecske és Mezőpeterd külterülete.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bihari-Sík Tájvédelmi Körzet (amely teljes egészében természetvédelmi oltalom alá került terület) túzokvédelmi-
takarmány termő szántó és gyepterületeken, így Berettyóújfalu külterületi (Palocsai, Andaházi) szántó és
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gyepterületeken, Nagykereki, Derecske és Mezőpeterd külterületi túzok-védelmi, daru-vadlúd táplálkozó és
takarmánytermelő szántókon és gyepterületeken, összesen 423 hektár területen (ebből védett természeti
terület: 423 hektár) elvégzendő feladatok:
— Középmélyszántás,
— Sekélyszántás,
— Nehéztárcsázás,
— Könnyűtárcsázás,
— Szántóföldi simítózás,
— Középmély lazítás,
— Talajelmunkálás fogas boronával,
— Talajelmunkálás kombinátorral,
— Szántóföldi hengerezés gyűrűshengerrel,
— Vetés gabona vetőgéppel,
— Vetés szemenkénti vetőgéppel,
— Vetés (szórva vetés) műtrágya szóróval,
— Sorközművelés kultivátorral,
— Növényvédőszer kijuttatás szántóföldi permetezővel,
— Betakarítás gabona kombájnnal,
— Szárzúzás szántóföldi szárzúzóval,
— Szerves trágya rakodás,
— Szerves trágya kiszórás szántóföldi trágyaszóró pótkocsival,
— Gyep és szálás takarmány növény kaszálás,
— Gyep és szálás takarmány növény rendsodrás, rendkezelés,
— Gyep és szálás takarmány növény bálázása,
— Gyep és szálás takarmány növény bála rakodás,
— Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 0-100 km távolságra.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
A II.2.5) pont kiegészítéseként:
Ajánlati ár (nettó HUF)
1. Középmélyszántás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
2. Sekélyszántás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
3. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
4. Könnyűtárcsázás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
5. Szántóföldi simítózás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
6. Középmély lazítás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
7. Talajelmunkálás fogas boronával átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
8. Talajelmunkálás kombinátorral átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
9. Szántóföldi hengerezés gyűrűshengerrel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
10. Vetés gabona vetőgéppel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
11. Vetés szemenkénti vetőgéppel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
12. Vetés (szórva vetés) műtrágya szóróval (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
13. Sorközművelés kultivátorral átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 1;
14. Növényvédőszer kijuttatás szántóföldi permetezővel átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
15. Betakarítás gabona kombájnnal átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
16. Szárzúzás szántóföldi szárzúzó átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 2;
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17. Szerves trágya rakodás átalányára (Ft/tonna), melynek súlyszáma: 1;
18. Szerves trágya kiszórás szántóföldi trágyaszóró pótkocsival átalányára (Ft/tonna), melynek súlyszáma: 1;
19. Gyep és szálás takarmány növény kaszálás átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
20. Gyep és szálás takarmány növény rendsodrás, rendkezelés átalányára (Ft/ha), melynek súlyszáma: 3;
21. Gyep és szálás takarmány növény bálázása átalányára (Ft/db körbála), melynek súlyszáma: 3;
22. Gyep és szálás takarmány növény bála rakodás átalányára (Ft/db körbála), melynek súlyszáma: 3;
23. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 0-10 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km), melynek
súlyszáma: 1;
24. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 10,1-20 km távolságra átalányára Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
25. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 20,1-30 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
26. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 30,1-50 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1;
27. Betakarításhoz kapcsolódó szemes termény szállítás 50,1-100 km távolságra átalányára (Ft/tonna/km),
melynek súlyszáma: 1.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
Szerződés időtartamának meghatározása összhangban áll a Kbt. 133. § (1) bekezdésében foglaltakkal,
a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a 48 hónap szerződéses időtartam, ugyanis a szántóföldi
növénytermesztési és gyepgazdálkodási feladatok a törvényben előírt készültségi feladatokat (amikortól kezdve
a szántóföld magára hagyható) minimum 4 év (azaz 48 hónap) alatt érik el.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés a HNPI vagyonkezelésében lévő daru-vadlúd táplálkozó-, túzokvédelmi-,
takarmány termő szántó és gyepterületek termett szálastakarmányok szállítására, rakodására
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
60000000

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU322
A teljesítés fő helyszíne:
Nádudvarkt-Mihályhalma, Kövesháza, Bökönyitanya, Borzasi, Karcagkt-Tilalmas-Disznórét, Htbkt-Kungyörgyi,
Faluvéghalmi, Hármasp-i, Szatmári-i, Hort, Ohat, Cserepes, ÁgotaiP, Bújfalu, Palocsa, Andah, Nkereki,
Derecske.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hortobágyi Nemzeti Park területén található természetvédelmi-, daru-vadlúd táplálkozó-, túzokvédelmi-,
takarmány termő szántó és gyepterületeken, illetőleg a Bihari-Sík Tájvédelmi Körzet túzokvédelmi- takarmány
termő szántó és gyepterületeken, összesen 1 360 hektár területen (ebből védett természeti terület: 1 230
hektár) elvégzendő feladatok:
— Gyep és szálás takarmány növény bála felrakodás szállító járműre,
— Szálás takarmány bála közúti árú szállítás 0-100 km távolságra,
— Gyep és szálás takarmány növény bála lerakodás szállító járműről, kazalba rakás.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.2.5) pont kiegészítéseként:
Ajánlati ár (nettó HUF)
1. Gyep és szálás takarmány növény bála felrakodás szállító járműre átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 2;
2. Gyep és szálás takarmány növény bála lerakodás szállító járműről, kazalba rakás átalányára (Ft/db körbála),
melynek súlyszáma: 2;
3. Szálas takarmány bála közúti áru szállítás 0-10 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
4. Szálas takarmány bála közúti áruszállítás 10,1-20 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
5. Szálas takarmány bála közúti áruszállítás 20,1-30 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
6. Szálas takarmány bála közúti áruszállítás 30,1-40 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
7. Szálas takarmány bála közúti áruszállítás 40,1-50 km távolságra átalányára (Ft/db körbála km), melynek
súlyszáma: 3;
8. Szálas takarmány bála közúti áruszállítás 50,1-60 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
9. Szálas takarmány bála közúti áruszállítás 60,1-70 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
10. Szálas takarmány bála közúti áruszállítás 70,1-80 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
11. Szálas takarmány bála közúti árszállítás 80,1-90 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3;
12. Szálas takarmány bála közúti árszállítás 90,1-100 km távolságra átalányára (Ft/db körbála), melynek
súlyszáma: 3.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
Szerződés időtartamának meghatározása összhangban áll a Kbt. 133. § (1) bekezdésében foglaltakkal,
a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a 48 hónap szerződéses időtartam, ugyanis a szántóföldi
növénytermesztési és gyepgazdálkodási feladatok a törvényben előírt készültségi feladatokat (amikortól kezdve
a szántóföld magára hagyható) minimum 4 év (azaz 48 hónap) alatt érik el.

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:
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Valamennyi rész vonatkozásában:
A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatba csatolandó a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata. Ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével
felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt
követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az
előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-
ában foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak
megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn
nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen
felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) – b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel
szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1 – 7. §. is irányadó.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1-P/2. A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlatban az csatolandó az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő kizárólag az EEKD IV. rész (alfa) pontjának kitöltését
kéri.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján jár el. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt
követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Valamennyi rész esetén:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24
hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem
régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számla száma,- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,- a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás
feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
P/2-P/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban
nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2)-(3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
P/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a
jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya
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(I-III. részek vonatkozásában mezőgazdasági gépi munka ellátása, a IV. rész vonatkozásában mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó szálas takarmány szállítási és/vagy rakodási feladatok ellátása) – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három
lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes nettó
árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Ha az ajánlattevő a felhívás P/2-P/3. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően szükséges eljárni.
A Kbt. 65. § (7) -(8) bekezdése irányadó.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek –
kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész vonatkozásában
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő,
P/1. Amennyiben bármely, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett
pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű
sorba állítás fordult elő.
P/2. Ha a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év során több, mint 1 lezárt
üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő az előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (I-III.
részek vonatkozásában mezőgazdasági gépi munka ellátása, a IV. rész vonatkozásában mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó szálas takarmány szállítási és/vagy rakodási feladatok ellátása) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. AK köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (I-III. részek
vonatkozásában mezőgazdasági gépi munka ellátása, a IV. rész vonatkozásában mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó szálas takarmány szállítási és/vagy rakodási feladatok ellátása) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele valamennyi rész esetén eléri vagy meghaladja a 10 000
000 HUF-ot (321/2015. (X.30) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (2).
P/3. Ha az utolsó 3 lezárt üzleti évéről szóló beszámoló adatai szerint az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében
a saját tőke összege kisebb a jegyzett tőkénél. Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal
(beszámolóval) azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (I-III. részek vonatkozásában mezőgazdasági
gépi munka ellátása, a IV. rész vonatkozásában mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szálas takarmány
szállítási és/vagy rakodási feladatok ellátása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben az AK köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (I-III. részek vonatkozásában mezőgazdasági gépi
munka ellátása, a IV. rész vonatkozásában mezőgazdasági gépi munka ellátása és/vagy mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó szálas takarmány szállítási és/vagy rakodási feladatok ellátása) származó –
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általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele valamennyi rész esetén eléri vagy meghaladja a 10 000
000 HUF-ot (Korm. rendelet 19. § (2).
P/4. Amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
összességében a közbeszerzés tárgyából (I-III. részek vonatkozásában mezőgazdasági gépi munka ellátása,
a IV. rész vonatkozásában mezőgazdasági gépi munka ellátása és/vagy mezőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódó szálas takarmány szállítási és/vagy rakodási feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele nem éri el az 10 000 000 HUF összeget.
P/2-P/4: Ha az ajánlattevő az előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról (Korm. rendelet 19. § (3). 19. § (7)-(8)
irányadó. A Kbt.65.§(6)irányadó.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1-M/2. A Kbt. 67. § (1)-(3) alapján ajánlatában csatolandó az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat. Ajánlatkérő (AK) a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását nem kéri. AK kizárólag az EEKD IV. rész (alfa) pontjának kitöltését kéri.
AK a Kbt. 69. § (4) alapján jár el. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy
nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
M/1. A Korm. rendelet 21. § (3) a) alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap
közbeszerzés tárgya szerinti (I-III. részek vonatkozásában mezőgazdasági gépi munka ellátása, a IV. rész
vonatkozásában mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szálas takarmány szállítási és/vagy rakodási
feladatok ellátása) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr. 22. § (1) alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) a) -c) és e) szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott
vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása
szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, és címét, a szolgáltatás tárgyát az alkalmassági
minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (jelenleg
is hatályos szerződés esetében a szkötés időpontját (év, hó, nap) és a szerződés időtartamát (hónap), a már
teljesített szerződés esetében a szkötés teljesítésének időpontját (év, hó, nap), a teljesítés helyét megadva
a védett természeti területet, és annak méretét, ahol az I-III. részek tekintetében a mezőgazdasági gépi
munka szolgáltatási feladatát, a IV. rész esetében a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szálas
takarmány szállítási és/vagy rakodási tevékenységét kifejtette, valamint, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
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szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette,
úgy AK a Kr. 22. § (5) szerint jár el. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére
vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A Kbt. 140. § (9) irányadó.
M/2. A Korm. rendelet 21. § (3) i) alapján ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal. Amennyiben a bemutatott eszköz, berendezés
saját tulajdonban áll, a cégjegyzésre jogosult képviselőnek erről nyilatkoznia kell az ajánlatban. Amennyiben
a bemutatott eszköz, berendezés nem saját tulajdonú (pl. lízingelt, bérelt), az ajánlathoz csatolni kell
a berendezés, eszköz rendelkezésre állásáról szóló szerződést (előszerződést) vagy a tulajdonos
szándéknyilatkozatát arról, hogy az adott eszköz, berendezés a szerződés teljesítésének időtartama alatt
rendelkezésre fog állni.
AK figyelemmel van a Korm. rendelet 24. § (1)ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább I-III. részajánlat tekintetében:
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban legalább 15 ha védett természeti
területen teljesített mezőgazdasági gépi munka szolgáltatási tevékenységre vonatkozó referenciával, ahol a
szerződés(ek) értéke elérte a nettó 3 000 000 HUF-ot.
Az alkalmassági feltétel legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető. Az I-III. részre vagy az I-III. részek körül 2 részre
történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia elfogadható, tehát elegendő a referenciát egyszer igazolni.
IV. részajánlat tekintetében: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban legalább
15 ha védett természeti területen teljesített mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szálas takarmány
szállítási és/vagy rakodási tevékenységre vonatkozó referenciával, ahol a szerződés(ek) értéke elérte a
nettó 3 m Ft-ot.Az alkalmassági feltétel legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető. A csatolt nyilatkozat(ok)ból,
illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!Egy
referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-
követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Védett természeti terület alatt Ajánlatkérő a következőket érti: a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 4. § g) pontja vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt
természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület. A természetvédelmi területen és a nem természetvédelmi
területen történő mezőgazdasági gépi munka közötti alapvető különbség, hogy védett természeti területen való
gazdálkodás során nem cél a gazdasági haszonszerzés. A természetvédelmi területen történő mezőgazdasági
gépi munka legfontosabb feladata, hogy a sérülékeny termőhelyen álló és/vagy biogeográfiai, természetvédelmi
szempontból jelentős élőhelytípusokon a szántó-. és gyepterületeken belüli differenciált kezelést biztosítsa.
A mezőgazdasági földhasználat eszközeivel megvalósuló fontosabb kezelési feladatok az invazív növény
fajok visszaszorítására, természeti területek talajadottságoknak megfelelő művelési ág helyreállítására,
védett, fokozottam védett fajok természetes élőhelyi feltételeinek javítására, szaporodási és táplálkozási
feltételek kedvezőbbé tételére, fészkelő és vonuló védett madár fajok (daru, vadlúd fajok) táplálkozó területének
biztosítására és a védett állatok mezőgazdasági károkozásának megelőzése érdekében terjednek ki.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább: I-III. részajánlat tekintetében:
— 2 db traktorral, melyek közül az egyik minimum 80 LE a másik minimum 130 LE teljesítményű,
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— 1 db fűkaszával,
— 1 db traktorra szerelhető láncfüggönyös vadriasztó berendezéssel,
— 1 db rendsodró munka géppel,
— 1 db körbálázóval,
— 1 db váltva forgató ekével,
— 1 db nehéz tárcsával,
— 1 db könnyű tárcsával,
— 1 db fogas boronával,
— 1 db szántóföldi simító eszközzel,
— 1 db kombinátorral,
— 1 db gyűrűs hengerrel,
— 1 db kultivátorral (sorköz művelő),
— 1 db középmély lazító eszközzel,
— 1 db szántóföldi növényvédőszer kijuttató géppel,
— 1 db kalászos gabonafélék és aprómag vetésére alkalmas vetőgéppel,
— 1 db szemenkénti vetésre alkalmas vetőgéppel,
— 1 db műtrágya szóró (szórva vetéshez),
— 1 db gabona kombájnnal (amely rendelkezik kukorica adapterrel is),
— 1 db szántóföldi szárzúzó munkagéppel,
— 2 db szemes termény szállításra alkalmas pótkocsival,
— 1 db szervestrágya-szóró pótkocsival,
— 1 db szerves trágya és körbála rakodásra alkalmas rakodó géppel vagy homlokrakodóval fölszerelt traktorral.
IV. részajánlat tekintetében:
— 2 db körbála rakodásra alkalmas rakodó géppel vagy homlokrakodóval fölszerelt traktorral,
— legalább 4 db bálaszállító pótkocsival vagy bálaszállításra alkalmas egyéb járművel. A Kbt. 65. § (6)
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M/1-M/2.) a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész esetén – Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbérekre a Ptk. 6:186 § (1) irányadó.
Késedelmi, Hibás teljesítési, Meghiúsulási kötbér.
AK előleget nem fizet. Ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF). Szerződéses árak
egyösszegű fix árak, a szerződés alatt nem módosíthatóak. A nyertes AT megrendelésenként 1 db számlát
nyújthat be. A kifizetésekre utólag kerül sor. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135. § (1) alapján
kiállított teljesítés igazolás szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenében a Ptk 6:130. § (1)-
(2) alapján – a számla kiállításától számított 30 napos határidőre – átutalással egyenlíti ki. Kbt. 135. § (5)-(6)
irányadó. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1)-(2) irányadóak. Az ellenérték kifizetésére a
2003. évi XCII. tv (Art.) 36/A. § irányadó. Főbb jogszabályi feltételek: 2015. évi CXLIII. tv, 2013. évi V. tv, 2003.
évi XCII. tv.
A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre 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.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/03/2017
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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2) 1. emelet tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Faksz: dr. Varga Enikő, lsz: 00761, AK a Kbt. 35. § (8)ra figyelemmel kizárja projekttársaság létrehozását. Az
ajánlatot írásban, 1 papír alapú pldban, zárt csomagolásban,megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatot,teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető)
formátumban, egy elektronikus adathordozón (CD vagyDVD) – a papír alapú példányt tartalmazó zárt
csomagolásban elhelyezve – is csatolni kell. Eltérés esetén a papír alapú pld irányadó. A csomagoláson
„Ajánlat – Vállalkozási szerződés mezőgazdasági gépi munka elvégzésére – Ajánlattételi határidő lejártáig
felbontani tilos!” megjelölést kell feltüntetni. A Kbt. 66. § (6) alapján az ajánlatban meg kell jelölni: a) a kb-nek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni; b) az ezen részek tek.
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igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot
is csatolni kell.)
At és AVójának és alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolni kell:
— folyamatban lévő vált.bej eljárás esetén a cégbír-hoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbír. által megküldött igazolást is, ha ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot;
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírás-mintáját, külföldi
illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott
országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt
aláírás-minta);
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.
AK a hp lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6)
szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66. § (2)nek megfelelő, kifejezett eredeti nyil-t.
Az ajánlatban ATnek a Kbt. 66. § (4) alapján nyil-nia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
A III.1.2) P/1 – P/4. pont, és a III.1.3) M/1. – M/2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
A közbeszerzési dokumentumok („dokumentáció”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek: www.hnp.hu/kozbeszerzes-mezogazdasagi_szolgaltatatas
A dokumentáció Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele, ajánlatonként legalább egy
ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, melyről nyilatkozni kell. A nyilatkozatot az
ujhelyizsuzsanna@hnp.hu  e-mail címre kérjük megküldeni.
Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólapot kell elhelyezni. Kbt. 56. § irányadó. Atnek csatolni kell
cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza valamennyi pénzforgalmi számlaszámát és a számlavezető
pénzügyi intézmény megnevezését, azt, hogy a becsatolt nyilatkozatban feltüntetetteken kívül más pénzügyi
intézménynél számlát nem vezet és a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban sem
vezettek.
Az ajánlatok elbírálása I-IV. rész: legalacsonyabb ár szempont alapján. (Kbt. 76. § (2) a) alapján). Adható
pontszám: minden részszempont esetén 1-100 pont. Módszer: fordított arányosítás KÉ 2012.évi61.sz.AK nem
alkalmazza tárgyi eljárásban a 75.§(2)e)-t.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

www.hnp.hu/kozbeszerzes-mezogazdasagi_szolgaltatatas
mailto:ujhelyizsuzsanna@hnp.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
02/02/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu

