
4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
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
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Erdőtelepítés és erdőfelújítás a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi
területén.
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Erdőtelepítés és erdőfelújítás a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi
területén. Vállalkozási szerződés.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77231600-4
További
tárgyak:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk



III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 30620 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/15 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/01/22 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/02/10 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------
III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? igen
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
2010/02/22 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2010/02/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2010/02/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00



A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2010/02/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A következő helyett
Dátum: 2010/03/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A következő helyett
Dátum: 2010/03/25 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/04/21 (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott
dokumentációban:
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A következő helyett:
Erdőtelepítés és erdőfelújítás a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi
területén.
A következő irányadó:
Erdőtelepítés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területein.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A következő helyett:
Erdőtelepítés és erdőfelújítás a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi
területén. Vállalkozási szerződés.
A következő irányadó:



Erdőtelepítés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területein.
Vállalkozási szerződés.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A következő helyett:
1. rész: Ároktő 0282 helyrajzi számú ingatlanon történő erdőtelepítés 40,0 ha
területen, a „B” mellékletben, valamint a dokumentációban részletezettek szerint.
2. rész: Tiszabő 0264/1 a, 0264/1 c, 0264/1 f helyrajzi számú ingatlanokon
történő erdőfelújítás összesen 27,9106 ha területen, a „B” mellékletben, valamint a
dokumentációban részletezettek szerint.
A következő irányadó:
1. rész: Ároktő 0282 helyrajzi számú ingatlanon történő erdőtelepítés 40,0 ha
területen, a „B” mellékletben, valamint a dokumentációban részletezettek szerint.
2. rész: Tiszabő 0264/1 a, 0264/1 c, 0264/1 f helyrajzi számú ingatlanokon történő
erdőtelepítés összesen 27,9106 ha területen, a „B” mellékletben, valamint a
dokumentációban részletezettek szerint.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
A következő helyett:
kezdés 2010/10/01 (év/hó/nap)
befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap)
A következő irányadó:
kezdés 2010/06/01 (év/hó/nap)
befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap)
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Részletesen lásd a "B" mellékletben.
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A következő helyett:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során mindkét rész tekintetében 1 db
részszámla benyújtására ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációban
meghatározottak szerint. A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt
teljesítést követően kiállított számla alapján, 30 napon belül átutalással fizeti ki,
figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A következő irányadó:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során mindkét rész tekintetében 2 db
részszámla benyújtására ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációban
meghatározottak szerint. A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt
teljesítést követően kiállított számla alapján, 30 napon belül átutalással fizeti ki,
figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):



A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, az alkalmasság
minimumkövetelménye(i) (P/2.) pontja
A következő helyett:
(P/2.) az ajánlattevő, vagy közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében a felhívás
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti
eredmény negatív.
A következő irányadó:
(P/2.) az ajánlattevő, vagy közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye
a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év esetében több, mint egy
évben negatív.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A következő helyett:
(M/1.), (M/2.), (M/4.), (M/5.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján felhívás
feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, erdőtelepítések, erdőfelújítások
elvégzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése.
A referenciát a Kbt. 68. § (1) bekezdésében előírt módon kell igazolni.
(M/3.), (M/6.) 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 következő irányadó:
(M/1.), (M/2.), (M/3.) (M/5.), (M/6.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a)
pontja alapján felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb,
erdőtelepítések/erdőfelújítások, elvégzésére vonatkozó szolgáltatásainak
ismertetése.
A referenciát a Kbt. 68. § (1) bekezdésében előírt módon kell igazolni. (A referencia
ismertetésnek, illetve igazolásnak olyan részletességgel kell tartalmaznia a
szerződés tárgyát, hogy abból Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.)
(M/4.), (M/7.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek, eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírása (darabszám és műszaki paraméter megjelölésével).
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben az
1. sz. részre történő ajánlattétel esetén:



(M/1.) nem tud a felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább
40 ha 70 %-ban sikeres erdőtelepítésre és/vagy erdőfelújításra vonatkozó pozitív
tartalmú referencia-munkát igazolni;
(M/2.) nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban,
természetvédelmi területen elvégzett, min. 10 ha, sűrű soros technológiával
megvalósított erdőtelepítési/erdő-felújítási referenciával;
(M/3.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei,
berendezései között nincsen legalább:
- 1 db min 100 LE telkesítményű mélyforgatást végző erőgép
- 1 db adapteres fűkasza
- 1 db motoros háti permetező
- 1 db max. 0,5 tonnás, 1,6m széles keréktávolságnál nem nagyobb, min 18 LE
teljesítményű kistraktor, az alábbi adapterekkel:
&#61607; talajmaró
&#61607; erdészeti szárzúzó kiemelhető csúszótalppal
&#61607; 1,5 m-nél nem szélesebb tárcsa
&#61607; gödörfúró
&#61607; szórókeretes, terelőlemezes permetezőtartály
&#61607; ültetőgép.
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben a
2. sz. részre történő ajánlattétel esetén:
(M/4.) nem tud a felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen legalább 20
ha 70 %-ban sikeres erdőfelújításra vonatkozó pozitív tartalmú referencia-munkát
igazolni;
(M/5.) nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban,
természetvédelmi területen elvégzett, min. 10 ha, ikersoros technológiával
megvalósított erdő-felújítási referenciával;
(M/6.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei,
berendezései között nincsen legalább:
- 1 db szárzúzó
- 1 db mélyforgató eke
- 1 db nehéztárcsa
- 1 db ERTI 1 soros ültetőgép
- 1 db min 180 LE erőgép, min 82 LE négy kerék hajtású erőgép.
/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./
A következő irányadó:
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben az
1. sz. részre történő ajánlattétel esetén:
(M/1.) nem tud a felhívás feladását megelőző 36 hónapban természetvédelmi
területen elvégzett, legalább 40 ha egybefüggő területen, 90 %-ban sikeres őshonos
célállományú erdőtelepítésre vonatkozó pozitív tartalmú referencia igazolást
felmutatni;



(M/2.) nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban,
természetvédelmi területen elvégzett, min. 17 ha sűrű soros technológiával
megvalósított erdőtelepítési/erdő-felújítási referenciával;
(M/3.) nem tud felmutatni a tárgyévet megelőző 36 hónapban megvalósított, min. 2
ha nem őshonos célállomány letermelését követően, ugyanazon erdőrészletben lévő
őshonos célállományú természetes erdőfelújításról szóló referenciát;
(M/4.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei,
berendezései között nincsen legalább:
- 1 db szárzúzó
- 1 db mélyforgató eke
- 1 db nehéztárcsa
- 1 db ERTI 1 soros ültetőgép
- 1 db min 150 LE mélyforgatásra alkalmas erőgép
- 1 db min 82 LE négy kerék hajtású erőgép.
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben a
2. sz. részre történő ajánlattétel esetén:
(M/5.) nem tud a felhívás feladását megelőző 36 hónapban védett természetvédelmi
területen, őshonos fafajokból álló, összesen legalább 25 ha 70 %-ban sikeres
erdőtelepítésre/erdőfelújításra vonatkozó pozitív tartalmú referencia-munkát igazolni;
(M/6.) nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban, védett
természetvédelmi területen elvégzett, őshonos fafajokból álló, min. 10 ha-on
megvalósított erdőtelepítési/erdőfelújítási referenciával;
(M/7.) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló munkagépei, eszközei,
berendezései között nincsen legalább:
- 1 db szárzúzó
- 1 db mélyforgató eke
- 1 db nehéztárcsa
- 1 db ERTI 1 soros ültetőgép
- 1 db min 150 LE mélyforgatásra alkalmas erőgép
- 1 db min 82 LE négy kerék hajtású erőgép.
/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./
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
IV.2.1) Bírálati szempontok, az összességében legelőnyösebb ajánlat az
alábbiakban megadott részszempontok szerint
A következő helyett:
Részszempont;Súlyszám
1. Ajánlati ár (magyar forintban);60
2. Előírtnál korábbi teljesítési határidő (előteljesítés napokban kifejezve);10
3. Vállalt napi késedelmi kötbér (százalékban kifejezve);5
4. Vállalt meghiúsulási kötbér (százalékban kifejezve);5
5. Kipusztult fák pótlásának vállalása (nem vállalja / a telepítést követő 1 évig
vállalja / a telepítést követő 2 évig vállalja);20



A következő irányadó:
Részszempont;Súlyszám
1. Ajánlati ár (magyar forintban);70
2. Vállalt napi késedelmi kötbér (százalékban kifejezve);5
3. Vállalt meghiúsulási kötbér (százalékban kifejezve);5
4. Kipusztult fák pótlásának vállalása (nem vállalja / a telepítést követő 1 évig
vállalja / a telepítést követő 2 évig vállalja);20
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
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 következő helyett:
Bírálati részszempontonként az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat 100
pontot kap. Az értékelés az 1-4. részszempont tekintetében értékarányosítással
történik (1. szempont esetében III.1.ba fordított arányosítással; 2-4. szempontok
esetében III.1.bb egyenes arányosítással), az 5. részszempont tekintetében pedig
a pontozás módszerével a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú módosított
ajánlása alapján (III.B.1), a dokumentációban részletezettek szerint.
A következő irányadó:
Bírálati részszempontonként az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat 100
pontot kap. Az értékelés az 1-3. részszempont tekintetében értékarányosítással
történik (1. szempont esetében III.1.ba fordított arányosítással; 2-3. szempontok
esetében III.1.bb egyenes arányosítással), a 4. részszempont tekintetében pedig
a pontozás módszerével a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú módosított
ajánlása alapján (III.B.1), a dokumentációban részletezettek szerint.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
V.7) Egyéb információk: 2.) és 3.) pontja
A következő helyett:
2.) Az ajánlatkérő az eredményt 2010. március 3-án 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.) Ajánlatkérő helyszíni bejárás és konzultációs lehetőséget biztosít az ajánlattevők
részére. A bejárás tervezett időpontjai és helyszínei:
1.rész: 2010. január 26. 10:00 óra, Ároktő 0282 helyrajzi számú ingatlanon.
2.rész: 2010. január 27. 10:00 óra, Tiszabő 0264/1 a helyrajzi számú ingatlanon.
(A találkozási helyszínek pontos beazonosíthatóságának érdekében javasolt
egyeztetni az Ajánlatkérő „A” melléklet I. pontjában megjelölt képviselőjével.)
A következő irányadó:
2.) Az ajánlatkérő az eredményt 2010. március 31-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.) Ajánlatkérő helyszíni bejárás és konzultációs lehetőséget biztosít az ajánlattevők
részére. A bejárás tervezett időpontjai és helyszínei:
1.rész: 2010. február 25. 10:00 óra, tiszacsegei kompnál lévő csárda parkolója
2.rész: 2010. február 26. 10:00 óra, Tiszabői Polgármesteri Hivatal parkolója
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
B. MELLÉKLET, A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, A RÉSZ SZÁMA: 1;
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
A következő helyett:
- Ároktő 0282 hrsz.-on történő erdősítés létrehozása 40,0 ha területen.
- Ugyanezen területen lévő 4 m magas gyalogakác letermelése, annak elszállítása
környezetkímélő módon
- Teljes talajelőkészítés (mélyforgatás min 60 cm mélységben, nehéztárcsázás,
simítózás)
- Csemetebeszerzés: 90 000 db hazai nyár
• 30 000 db magyar kőris
• 20 000 db fehér fűz
• 20 000 db kocsányos tölgy
- ültetés ERTI egysoros ültető géppel sűrű sor kialakítással (sortáv 1,8 m)
- vadrisztószeres védekezés és az ehhez tartozó kerítés kialakítása
- Fenn említett terület körül tűzvédelmi pászta kialakítása
A következő irányadó:
- Ároktő 0282 hrsz-on történő erdősítés létrehozása 40,0 ha területen.
- Ugyanezen területen lévő 4 m magas gyalogakác letermelése, annak elszállítása
környezetkímélő módon
- Teljes talajelőkészítés (mélyforgatás min 60 cm mélységben, nehéztárcsázás,
simítózás)
- Csemetebeszerzés:
&#61485; 94.500 db fehér/szüreke nyár
&#61485; • 20.250db fekete nyár
• 37.500 db magyar kőris
• 6.750 db fehér fűz
• 56.000 db kocsányos tölgy
- ültetés ERTI egysoros ültető géppel sűrű sor kialakítással (sortáv 1,8 m)
- vadriasztószeres védekezés és az ehhez tartozó kerítés kialakítása
- Fenn említett terület körül tűzvédelmi pászta kialakítása
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
B. MELLÉKLET, A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, A RÉSZ SZÁMA: 1;
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
A következő helyett:
A következő irányadó:
kezdés 2010/06/01
befejezés 2010/12/31
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):



A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
B. MELLÉKLET, A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, A RÉSZ SZÁMA: 2;
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A következő helyett:
Tiszabő 0264/1 a, 0264/1 c, 0264/1 f helyrajzi számú ingatlanokon történő
erdőfelújítás.
A következő irányadó:
Tiszabő 0264/1 a, 0264/1 c, 0264/1 f helyrajzi számú ingatlanokon történő
erdőtelepítés.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
B. MELLÉKLET, A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, A RÉSZ SZÁMA: 2;
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
A következő helyett:
Tiszabő 0264/1 a hrsz.: 10,6181 ha
Tiszabő 0264/1 c hrsz: 11.1131 ha
Tiszabő 0264/1 f hrsz: 6,1794 ha
Összesen: 27,9106 ha
területen történő erdőfelújítás I. kivitelének elvégzése.
A technológiai folyamat:
- A terület szárzúzással történő gyomtalanítása
- Teljes talajelőkészítés (mélyforgatás min 60 cm mélységben, nehéztárcsázással,
vagy simítózással szántás elmunkálás)
- Csemetebeszerzés: (mennyiség/fafaj/minőség)
• 12.500 db / magyar kőris / 1/0 80-120 cm
• 88.000 db / fehérnyár / 1/0 100-150 cm
• 25.000 db / feketenyár / 1/0 100-150 cm
- Ültetés:
ERTI egysoros ültető géppel 4500 db csemete/ha, 2,7 m sortávval és 0,82 m
tőtávolsággal
A következő irányadó:
Tiszabő 0264/1 a hrsz.: 10,6181 ha
Tiszabő 0264/1 c hrsz: 11.1131 ha
Tiszabő 0264/1 f hrsz: 6,1794 ha
Összesen: 27,9106 ha
területen történő erdőtelepítés I. kivitelének elvégzése.
A technológiai folyamat:
- A terület szárzúzással történő gyomtalanítása
- Teljes talajelőkészítés (mélyforgatás min 60 cm mélységben, nehéztárcsázással,
vagy simítózással szántás elmunkálás)
- Csemetebeszerzés: (mennyiség/fafaj/minőség)
• 12.600 db / magyar kőris / 1/0 80-120 cm
• 87.900 db / fehérnyár / 1/0 100-150 cm
• 25.100 db / feketenyár / 1/0 100-150 cm
- Ültetés:
ERTI egysoros ültető géppel 4500 db csemete/ha, 2,7 m sortávval és 0,82 m
tőtávolsággal



és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
B. MELLÉKLET, A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, A RÉSZ SZÁMA: 2;
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
A következő helyett:
A következő irányadó:
kezdés 2010/09/01
befejezés 2010/12/31
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentáció műszaki leírásában
foglaltak pontosítása, módosítása miatt teszi közzé jelen hirdetményt.
2. A hirdetményben foglaltakkal összhangban a dokumentáció vonatkozó részei is
megfelelően módosulnak.
3. Az ajánlattételi felhívás módosítással nem érintett részei változatlan formában
érvényesek.
4. Jelen hirdetmény közzétételét követően Ajánlatkérő haladéktalanul megküldi a
módosított dokumentációt az Ajánlattevőknek.
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2010/02/14 (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 hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: 30/968-5240
E-mail: uniterv@gmail.com
Fax: 52/413-244
Internetcím (URL):


