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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156863-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Debrecen: Erdőtelepítési szolgáltatások

2010/S 103-156863

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Sumen u. 2.
Kapcsolattartó: Sándor István igazgató
4024 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 52529920
E-mail: sandori@hnp.hu
Fax  +36 52529940
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.hnp.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
UNITERV - BER Tervező és Beruházó Bt.
Mester u. 1.
Kapcsolattartó: Németh Gyula
4026 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 309685240
E-mail: uniterv@gmail.com
Fax  +36 52413244
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Sumen u. 2.
Kapcsolattartó: Földszint Pénztár
4024 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 52529920
Fax  +36 52529940
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Sumen u. 2.
Kapcsolattartó: Földszint Porta
4024 Debrecen
MAGYARORSZÁG

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156863-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:sandori@hnp.hu
www.hnp.hu
mailto:uniterv@gmail.com
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Tel.  +36 52529920
Fax  +36 52529940

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Környezet
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Erdőgazdálkodási munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területein.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 27
A teljesítés helye Magyarország, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területein.
NUTS-kód HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Erdőgazdálkodási munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területein. Vállalkozási
szerződés.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
77231600

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Erdőgazdálkodási munkálatok folyamatos ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság éves
erdőgazdálkodási terve alapján 6 területi egységen, összesen megközelítőleg 575 ha területen, a felhívás
részekre vonatkozó információk pontjában, valamint a dokumentációban részletezettek szerint, határozatlan
időre kötött vállalkozási szerződés keretében.

II.2.2) Vételi jog (opció)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

kezdés 10.8.2010.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Erdőgazdálkodási munkálatok a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén
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1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Erdőgazdálkodási munkálatok a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
77231600

3) MENNYISÉG
— A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén történő erdősítések kivitelezése és a folyamatban lévő
erdősítések ápolása, pótlása,
— A Tájvédelmi Körzet területén történő fahasználati munkák kivitelezése,
— Élőhelyfenntartási munkák elvégzése (cserjeirtás, szárzúzás),
— Ezen területek az alábbi községhatárban helyezkednek el: Beregdaróc, Csaroda, Fülesd, Gelénes, Gulács,
Kisar, Kispalád, Márokpapi, Olcsvaapáti, Sonkád, Tarpa, Tákos, Tiszakerecseny, Tisztaberek, Túristvándi,
— Fent említett területeken előforduló munkák a következők: szántás, tárcsázás, lyuk fúrás oszlopnak, kerítés
építés, kerítésbontás, makk vetés, boronálás, szárzúzás, csemete ültetés, csemete kiszedés állomány alól,
fakitermelés véghasználatban és gyérítésben, tisztítás, sarjleverés, cserjeirtás, akác furás és vegyszeres
kezelés.
A munkálatokkal érintett terület nagysága a 2010. évben: 173 ha.
Főbb mennyiségi mutatók:
— Pótlás: 6 ha,
— Gépi ápolás: 363 ha,
— Fakitermelés: 1 302 m3.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Erdőgazdálkodási munkálatok a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területén.

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Erdőgazdálkodási munkálatok a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területén.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
77231600

3) MENNYISÉG
— A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területén történő folyamatban lévő erdősítések ápolása,
— Ezen területek az alábbi községhatárban helyezkednek el: Hajdúbagos, Debrecen, Nyírábrány, Vámospércs,
Bagamér, Újléta, Létavértes, Kállósemjén, Nyíracsád,
— Fenn említett területeken előforduló munkák a következők: tuskó kiemelés, tuskófúrás, tuskóletolás,
mélyszántás, nehéztárcsázás, könnyű tárcsázás, simítózás, makkvetés, gépi ültetés (gödörfúróval vagy
ERTI egysoros ültetőgéppel), kézi ültetés, talajmarás, szárzúzás, kapálás, kaszálás, gépi-kézi permetezés,
műveletlen területek kibontása, sarjleverés.
A munkálatokkal érintett terület nagysága a 2010. évben: 72 ha.
Főbb mennyiségi mutatók:
— Talaj-előkészítés: 11 ha,
— I. kivitel ültetés: 11 ha,
— Pótlás: 3 ha,
— Kézi ápolás: 53 ha,
— Gépi ápolás: 224 ha,
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— Tisztítás: 6 ha,
— Fakitermelés: 843 m3.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS Erdőgazdálkodási munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Park és a Bihari-sík TK területén.

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Erdőgazdálkodási munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Park és a Bihari-sík TK területén.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
77231600

3) MENNYISÉG
— A HNP területén történő folyamatban lévő erdősítések ápolása,
— Ezen területek az alábbi községhatárban helyezkednek el: Balmazújváros,Egyek,
Tiszacsege,Újszentmargita, Nádudvar, Hortobágy, Nagyhegyes, Hajdúböszörmény, Püspökladány,
Tiszadorogma, Ároktő,
— A Bihari-sík tájvédelmi körzetben történő folyamatban lévő erdősítések ápolása,
— Ezen területek az alábbi községhatárban helyezkednek el: Furta, Vekerd, Földes,
— Fenn említett területeken előforduló munkák a következők: tuskó kiemelés, tuskófúrás, tuskóletolás,
mélyszántás, nehéztárcsázás, könnyű tárcsázás, simítózás, makkvetés, gépi ültetés (gödörfúróval vagy
ERTI egysoros ültetőgéppel), kézi ültetés, talajmarás, szárzúzás, kapálás, kaszálás, gépi-kézi permetezés,
műveletlen területek kibontása, sarjleverés.
A munkálatokkal érintett terület nagysága a 2010. évben: 109 ha.
Főbb mennyiségi mutatók:
— Talaj-előkészítés: 20 ha,
— I. kivitel ültetés: 52 ha,
— Pótlás: 21 ha,
— Kézi ápolás: 104 ha,
— Gépi ápolás: 258 ha.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 4

MEGHATÁROZÁS Erdőgazdálkodási munkálatok a Bátorligeti Ősláp TT, Bátorligeti legelő TT, Fényi erdő TT, Júlia-liget
TT területén.

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Erdőgazdálkodási munkálatok a Bátorligeti Ősláp TT, Bátorligeti legelő TT, Fényi erdő TT, Júlia-liget TT
területén.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
77231600

3) MENNYISÉG
— A Bátorligeti ŐslápTT, Bátorligeti legelő TT, Fényi erdő TT, Júlia-liget TT területén történő erdősítések
kivitelezése és a folyamatban lévő erdősítések ápolása, pótlása,
— A Természetvédelmi Területeken történő fahasználati munkák kivitelezése,
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— Élőhelyfenntartási munkák elvégzése (cserjeirtás, szárzúzás),
— Ezen területek az alábbi községhatárban helyezkednek el: Bátorliget, Piricse, Terem,
— Fent említett területeken előforduló munkák a következők: tuskó kiemelés, tuskófúrás, tuskóletolás,
mélyszántás, nehéztárcsázás, könnyű tárcsázás, simítózás, gyökérfésülés, lyuk fúrás oszlopnak, kerítés
építés, kerítésbontás, makkvetés, csemete kiszedés állomány alól, csemete ültetés, sorközi szárzúzózás,
sorközi tárcsázás, sorközi kapálás, sorközi kaszálás, sarjleverés, fakitermelés véghasználatban, fakitermelés
gyérítésben, tisztítás, akác fúrás és vegyszeres kezelés.
A munkálatokkal érintett terület nagysága a 2010. évben: 19 ha.
Főbb mennyiségi mutatók:
— Pótlás: 3 ha,
— Kézi ápolás: 59 ha,
— Gépi ápolás: 15 ha,
— Fakitermelés: 500 m3.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 5

MEGHATÁROZÁS Erdőgazdálkodási munkálatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet északi részén.

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Erdőgazdálkodási munkálatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet északi részén.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
77231600

3) MENNYISÉG
— A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet területén folyamatban levő erdősítések ápolása, pótlása,
— Élőhelyfenntartási munkák elvégzése (cserjeirtás, szárzúzás, idegen honos fafajok /amerikai kőris, zöld juhar,
gyalogakác/ eltávolítása).
Ezen területek az alábbi községhatárban helyezkednek el:
Tiszaroff, Tiszabő, Nagykörű, Kőtelek, Csataszög, Fegyvernek, Törökszentmiklós.
— A fent említett területeken előforduló munkák a következők: vágástértakarítás, tuskófúrás, mélyforgatás,
szántás elmunkálása, I.kivitel: ültetés ERTI 1 soros ültetőgéppel, pótlás ékásóval, nagygödrös ültetéssel,
sorkapálás, sorkaszálás, sorközi tárcsázás, sorközi szárzúzás, idegenhonos fafajok eltávolítása és
feldolgozása, részleges talajelőkészítés tuskós területen, kézi erdősítés és a terület kézi ápolása a kialakított
felújítási területeken.
A munkálatokkal érintett terület nagysága a 2010. évben: 147 ha.
Főbb mennyiségi mutatók:
— Talaj-előkészítés: 57 ha,
— I. kivitel ültetés: 57 ha,
— Pótlás: 9 ha,
— Kézi ápolás: 146 ha,
— Gépi ápolás: 242 ha.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 6

MEGHATÁROZÁS Erdőgazdálkodási munkálatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet déli részén.
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1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Erdőgazdálkodási munkálatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet déli részén.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
77231600

3) MENNYISÉG
— A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet területén folyamatban levő erdősítések ápolása, pótlása,
— Élőhelyfenntartási munkák elvégzése (cserjeirtás, szárzúzás, idegen honos fafajok /amerikai kőris, zöld juhar,
gyalogakác/ eltávolítása).
Ezen területek az alábbi községhatárban helyezkednek el:
Tiszavárkony, Vezseny, Tiszajenő, Rákócziújfalu, Martfű, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt.
— A fent említett területeken előforduló munkák a következők: vágástértakarítás, tuskófúrás, mélyforgatás,
szántás elmunkálása, I.kivitel: ültetés ERTI 1 soros ültetőgéppel, pótlás ékásóval, nagygödrös ültetéssel,
sorkapálás, sorkaszálás, sorközi tárcsázás, sorközi szárzúzás, idegenhonos fafajok eltávolítása és
feldolgozása, részleges talajelőkészítés tuskós területen, kézi erdősítés és a terület kézi ápolása a kialakított
felújítási területeken.
A munkálatokkal érintett terület nagysága a 2010. évben: 54 ha.
Főbb mennyiségi mutatók:
— Talaj-előkészítés: 19 ha,
— I. kivitel ültetés: 19 ha,
— Pótlás: 3 ha,
— Kézi ápolás: 46 ha,
— Gépi ápolás: 94 ha.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Hibás teljesítési, késedelmes teljesítési és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi dokumentációban foglaltak
szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő a teljesítés során az éves erdőgazdálkodási terv alapján
ajánlatkérő által megrendelt munkálatok elvégzését követően nyújthat be számlát. Számlák a teljesítés
igazolását követően nyújthatóak be, kiegyenlítésük az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással
történik, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A számlák benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

Nem

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:
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— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, továbbá 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 részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.
§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll,
— Az eljárásból kizárásra kerül azon részvételre jelentkező, illetőleg közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek a kizáró okok fenn nem állása kapcsán a Kbt. 136. § (3) bekezdése szerint kell
eljárnia, nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és a Kbt. 60. § (1) bekezdésének e)
pontja szerinti köztartozások hiányával, valamint a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági
igazolásokat legkésőbb a 117. § (1) bekezdése szerinti eredményhirdetéstől számított tizenöt napon belül kell
csatolnia. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a
munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott adatokból.
A Kbt. 105. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezeteknek a Kbt. 136. § (3) bekezdése szerint kell
nyilatkozniuk, hogy nem tartoznak a Kbt 60. § és 61. §-megjelölt kizáró okainak hatálya alá.
A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vonatkozásában a részvételre jelentkező a Kbt. 105. § (3) bekezdése szerinti igazolja, hogy nem tartoznak a
kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A felhívás feladásának
napját megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló egyszerű
másolatának benyújtása (könyvvizsgálói záradékkal, amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett), de kiegészítő
melléklet nélkül. (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).
/A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a fent előírtakat azonos módon kell igazolnia. /.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a részvételre jelentkezőt,
a közös részvételre jelentkezőt, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozót, ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó lezárt üzleti évben a mérleg szerinti
eredménye negatív volt.
/A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a fenti gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelmény tekintetében önállóan kell megfelelnie./.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(M/1.)-(M/3.), (M/5.)-(M/7.), (M/9.)-(M/13.), (M/15.)-(M/18.), (M/20.), (M/22.)-(M/23.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a)
pontja alapján a tárgyévet megelőző 3 év (2007, 2008, 2009.) legjelentősebb, védett, illetve fokozattan védett
természeti területen végzett erdőtelepítések, erdőfelújítások elvégzésére, valamint akác állomány lábon történő
kiszárítására vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése. A referenciát a Kbt. 68. § (1) bekezdésében előírt módon
kell igazolni.
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(M/4.), (M/8.), (M/14.), (M/19.), (M/21.), (M/24.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek, eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása (darabszám
és műszaki paraméter megjelölésével).
/A szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat olyan módon és formában kell benyújtani, melyből
egyértelműen megállapítható a szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés./.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben.
Az 1. sz. rész (Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet) tekintetében:
(M/1.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, összesen legalább 18,0 ha erdészeti
hatóság által befejezettnek nyilvánított erdőtelepítésre vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/2.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben az erdészeti hatóság által befejezettnek nyilvánított, fokozottan
védett területen található erdőfelújításra vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/3.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, összesen legalább 50,0 ha erdészeti
hatóság által átvett első kivitelű erdőtelepítésre vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/4.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen
legalább:
— min. 4 db (80 L.E.) erőgép (legalább egyik rakodógéppel szerelt),
— 1 db eke,
— 2 db tárcsa min. kétféle méretben,
— 1 db borona,
— 1 db gödörfúró,
— 1 db makkvetőgép,
— 1 db ültetőgép,
— 3 db szárzúzó,
— 4 db profi kategóriás motorfűrész,
— 3 db profi bozótvágó,
— 1 db rönkfogó.
A 2. sz. rész (Hajdúsági Tájvédelmi Körzet) tekintetében:
(M/5.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, összesen legalább 30,0 ha erdészeti
hatóság által befejezettnek nyilvánított erdőtelepítésre és/vagy erdőfelújításra vonatkozó pozitív tartalmú
referencia munkát igazolni;
(M/6.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, összesen legalább 3,0 ha erdészeti
hatóság által befejezettnek nyilvánított kifejezetten a védett lágyszárú növények érdekében történő kíméletes
erdőfelújításra vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/7.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen elvégzett, összesen legalább 7,0 ha
nem őshonos célállomány letermelését követő talaj kímélő, korhasztó gombával történő tuskó irtást és az azt
követő erdészeti hatóság által átvett őshonos célállományú erdőfelújítást felmutatni;
(M/8.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen
legalább:
— 1 db min. 100 L.E. tuskókiemelést, letolást és mélyforgatást végző erőgép,
— 1 db összkerék meghajtású sorközápoló, kardánkihajtású erőgép és annak adapterei: erdészeti tárcsa,
gödörfúró, permetezőtartály,
— 1 db adapteres fűkasza,
— 1 db profi kategóriás motorfűrész,
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— 1 db motoros háti permetező.
A 3. sz. rész (Hortobágyi Nemzeti Park és a Bihari-sík TK területén) tekintetében:
(M/9.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen elvégzett, erdészeti hatóság által
átvett, legalább 40,0 ha összefüggő, őshonos célállományú, 90 %-ban sikeres erdőtelepítésre vonatkozó pozitív
tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/10.) nem rendelkezik a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen elvégzett, erdészeti hatóság
által átvett, min. 17 ha sűrű soros technológiával megvalósított erdőfelújítási referenciával;
(M/11.) nem tud felmutatni a tárgyévet megelőző 3 évben védett természeti területen megvalósított, min. 2 ha
nem őshonos célállomány letermelését követően, ugyanazon erdőrészletben lévő erdészeti hatóság által átvett
természetes erdőfelújításra vonatkozó referencia munkát;
(M/12.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben természetvédelmi területen megvalósított, összesen legalább
11,0 ha erdészeti hatóság által befejezettnek nyilvánított erdőfelújításra vonatkozó pozitív tartalmú referencia
munkát igazolni;
(M/13.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben természetvédelmi területen elvégzett, összesen legalább 7,0 ha
nem őshonos célállomány letermelését követő talaj kímélő, korhasztó gombával történő tuskó irtást és az azt
követő erdészeti hatóság által átvett őshonos célállományú erdőfelújítást igazolni;
(M/14.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen
legalább:
— 1 db min. 100 L.E. mélyforgatást végző erőgép,
— 1 db max. 0,9 tonnás, 1,6m széles keréktávolságnál nem nagyobb, min. 18 L.E., összkerék meghajtású
kistraktor, melynek adapterei: talajmaró, erdészeti szárzúzó kiemelhető csúszótalppal, 1,5 m-nél nem szélesebb
tárcsa, gödörfúró, szórókeretes, terelőlemezes permetezőtartály, ültetőgép,
— 1 db adapteres fűkasza,
— 1 db motoros háti permetező.
A 4. sz. rész (Bátorligeti Ősláp TT, Bátorligeti legelő TT, Fényi erdő TT, Júlia-liget TT) tekintetében:
(M/15.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, összesen legalább 15,0 ha,
erdészeti hatóság által befejezettnek nyilvánított erdőtelepítésre és/vagy erdőfelújításra vonatkozó pozitív
tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/16.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, összesen legalább 5,0 ha, erdészeti
hatóság által átvett első kivitelű erdőtelepítésre vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/17.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, összesen legalább 10,0 ha,
erdészeti hatóság által átvett első kivitelű erdőfelújításra vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/18.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen, akác állomány lábon történő
kiszárítására vonatkozó pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/19.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen
legalább:
— 2 db (80 L.E.) erőgép,
— 1 db LKT közelítő traktor,
— 1 db eke,
— 2 db tárcsa min. kétféle méretben,
— 1 db borona,
— 1 db fűkasza,
— 1 db gödörfúró,
— 1 db makkvetőgép,
— 1 db ültetőgép,
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— 1 db szárzúzó,
— 4 db profi kategóriás motorfűrész,
— 3 db profi bozótvágó,
— 1 db rönkfogó.
Az 5. sz. rész (Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység északi rész) tekintetében:
(M/20.) nem tud felmutatni a tárgyévet megelőző 3 évben védett természeti területen megvalósított, min. 5 ha
nem őshonos célállomány letermelését követően, őshonos célállományú erdőfelújításra vonatkozó referencia
munkát;
(M/21.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen
legalább:
— 1 db vágástakarító eszköz erőgéppel együtt,
— 1 db tuskófúró erőgéppel együtt,
— 1 db mélyforgató eke a mélyforgatásra alkalmas erőgéppel együtt,
— 1 db nehéztárcsa, vagy simító a szántás elmunkáláshoz,
— 1 db ERTI 1 soros ültetőgép,
— 1 db gödörfúró,
— 5 db ékásó,
— 1 db sorközművelő tárcsa,
— 1 db erdészeti szárzúzó,
— 3 db profi adapteres bozótvágó,
— 3 db profi kategóriájú motorfűrész,
— 2 db motoros kézi gödörfúró,
— 3 db profi adapteres bozótvágó,
— 5 db ékásó.
A 6. sz. rész (Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet déli rész) tekintetében:
(M/22.) nem tud a tárgyévet megelőző 3 évben, védett természeti területen elvégzett, összesen legalább 7,0 ha
erdészeti hatóság által 70 %-ban eredményesnek minősített, erdőfelújításra és/vagy erdőtelepítésre vonatkozó
pozitív tartalmú referencia munkát igazolni;
(M/23.) nem tud felmutatni a tárgyévet megelőző 3 évben védett természeti területen megvalósított, min. 5 ha
nem őshonos célállomány letermelését követően, az erdészeti hatóság által átvett, 70 %-ban sikeres, őshonos
célállományú erdőfelújításra vonatkozó referencia munkát;
(M/24.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei, berendezései között nincsen
legalább:
— 1 db vágástakarító eszköz erőgéppel együtt,
— 1 db tuskófúró erőgéppel együtt,
— 1 db mélyforgató eke a mélyforgatásra alkalmas erőgéppel együtt,
— 1 db nehéztárcsa, vagy simító a szántás elmunkáláshoz,
— 1 db ERTI 1 soros ültetőgép,
— 1 db gödörfúró,
— 5 db ékásó,
— 1 db sorközművelő tárcsa,
— 1 db erdészeti szárzúzó,
— 3 db profi adapteres bozótvágó,
— 3 db profi kategóriájú motorfűrész,
— 2 db motoros kézi gödörfúró,
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— 3 db profi adapteres bozótvágó,
— 5 db ékásó.
/Több részre történő jelentkezés esetén részenként külön-külön kell megfelelni az egyes részekhez rendelt
alkalmassági követelményeknek./.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Nem

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Nem

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

Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Az erdőgazdálkodási feladatok részbeni változása miatt a
jelenlegi szerződések felmondásra kerülnek. Annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő éves erdőgazdálkodási
tervében szereplő feladatok a természeti értékek sérülése nélkül - az új szerződések keretében - időben
elvégezhetőek legyenek, gyorsított eljárás lefolytatása válik szükségessé.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 7.6.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 20 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A részvételre jelentkezők a részvételi dokumentációt a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság (MAGYARORSZÁG 4024 Debrecen, Sumen u. 2.) pénztárában, részenként bruttó 20 000
HUF készpénzben történő befizetése ellenében, vagy a dokumentáció ellenértékének a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság MÁK 10034002-01743654 számú számlájára "Erdőgazdálkodás" megjelöléssel történő
átutalást követően vásárolhatják meg. Átutalás esetén az átvételkor az átutalás teljesítését igazoló dokumentum
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bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való
részvétel feltétele.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
7.6.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
23.6.2010

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlatkérő az eljárás során a teljes körű hiánypótlás lehetőségét szükség szerint több alkalommal
biztosítja a Kbt. 112. § szerint.
2) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje és felbontásának időpontja: 7.6.2010 (10:00).
A részvételi jelentkezések benyújtásának, illetve felbontásának helye: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
MAGYARORSZÁG 4024 Debrecen, Sumen u. 2., I. emeleti Tárgyaló.
A jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 110. § (2) bekezdése szerinti személyek.
3) Az ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményét 23.6.2010.-ben 10:00 órakor hirdeti ki, melyre ezúton hívja
meg az érintetteket, külön értesítés nélkül. Az eredményhirdetés helye: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
MAGYARORSZÁG 4024 Debrecen, Sumen u. 2., I. emeleti Tárgyaló
4) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 23.6.2010.
5) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A részvételi dokumentáció átvehető a részvételi
felhívás közzétételének napjától, a részvételi határidő lejártáig, munkanapokon 9:00-14:00 óra között, valamint
a részvételi határidő lejártának napján 9:00-10:00-ig a felhívás I.1. pontjában megadott címen. A dokumentáció
ellenértékének megfizetését, az átutalás teljesítését igazoló dokumentum bemutatásával, illetve megküldésével
kell igazolni. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Amennyiben a dokumentáció
megküldését kérik, az ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
6) A részvételi jelentkezéseket a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti,
"eredeti" megjelöléssel, 2 másolat, "másolat" megjelöléssel ellátva) összefűzve, zárt csomagolásban kell
benyújtani, magyar nyelven. A részvételi jelentkezés információt tartalmazó oldalait folyamatos sorszámozással
kell ellátni, és a jelentkezéshez tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A
csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: "Erdőgazdálkodási munkálatok a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság működési területein” - részvételi jelentkezés - részvételi határidő előtt nem bontható fel!”
7) A jelentkezéshez a Kbt. 105. § (4) bekezdésének megfelelően a teljesítésben 10 %-ot meghaladó mértékben
igénybevett alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
8) Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,
illetve (3) bekezdésében foglaltakra. (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell)
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9) Részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezéséhez 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) a részvételi jelentkezést aláírja (aláírják).
10) Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a részvételi 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.
11) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
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) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
14) Jelen felhívásban a "Kbt." rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367756
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2) bekezdése
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367756
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
27.5.2010

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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