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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31222860
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Zalán
Telefon: +36 76482611
E-mail: nagyl@knp.hu
Fax: +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://knp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
1

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001620722019/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001620722019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági, erdészeti és őrszolgálati járművek
Hivatkozási szám: EKR001620722019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
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Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 az pr ker 1 db 220 LE-s erőgép, 2 db 110 LE-s erőgép, 2 db
homlokrakodó (felszerelve), 3 db függesztett, tárcsás fűkasza, 1 db fix kamrás bálázó, 1 db gabona
direktvetőgép + fűmagvető egység, 1 db platóval és rakodó daruval szerelt kis tehergépjármű, 1 db
marhaszállító utánfutó és 1 db lószállító utánfutó beszerzése adásvételi szerződés keretében.
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 az pr ker 1 db 220 LE-s erőgép, 1 db ültetvény traktor, 1 db
ültetvénytárcsa, 1 db kalapácsos szárzúzó, 1 db függőleges tengelyű késes szárzúzó, 1 db láncos
szárzúzó, 1 db gödörfúró adapter, 1 db cölöpverő adapter, 1 db erdészeti csemeteültető, 1 db
csemetekerti vermelő, 1 db csemetekiemelő, 1 db tuskófúró, 1 db talajmaró, 1 db gyökérfésű és 1 db
egyedi gyártású pótkocsi Rigol-eke szállításához, 5 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése
adásvételi szerződés keretében.
A KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 az pr ker 3 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése adásvételi
szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Erőgépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
16310000-1
16330000-7
16700000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Erőgép, 220 LE, (1 db) a KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 azonosítószámú projekt keretében
motor hengerűrtartalma minimum 6 liter,
hengerek száma: 6
nyomaték minimum 900 Nm
teljesítmény: min 220 LE
Erőgép, 220 LE, (1 db) a KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 azonosítószámú projekt keretében
motor hengerűrtartalma minimum 6 liter,
hengerek száma: 6
nyomaték minimum 900 Nm
teljesítmény: min 220 LE
Erőgép, 110 LE, (2 db)
motor hengerűrtartalma minimum 3 liter
hengerek száma: 4
nyomaték minimum 420 Nm
teljesítmény: min 110 LE
Homlokrakodó (felszerelve), (2 db)
emelhető tömeg: minimum: 1800 kg
emelési magasság billentési ponton: minimum 3800 mm
Függesztett, tárcsás fűkasza, (3 db)
munkaszélesség: 3,2 méter (+/-5%)
késtárcsák száma: 6
Tárcsás fűkasza:
munkaszélesség: 3,2 méter (+/-5%)
késtárcsák száma: 6
TLT fordulatszám: 540
függesztett kivitel.
Fix kamrás bálázó, (1 db)
fix kamrás kivitel, változtatható bálaátmérővel
1,25 és 1,55 méter között változtatható bálaátmérő
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül
(hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00045, KEHOP-4.1.0-15-2016-00046
II.2.14) További információ:
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
Folyt. VI.3) 8. pont.
II.2.1)
Elnevezés: Gabona direktvetőgép és fűmagvető egység
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

16130000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Direktvetőgép:
munkaszélesség: 4 méter (+/-5%),
alaptömeg: minimum 3400 kilogramm,
magtartály: minimum 1800 liter,
Munkaeszközök:
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talajművelő eszköz:
Nyomlazító
Két sorba rendezett minimum 420 mm-s tárcsák
tárcsás vetőcsoroszlyák száma 24 és 32 darab közötti,
sortávolság: 12,5 cm
a vetőcsoroszlyák nyomása legalább 80 és 200 kilogramm közötti tartományban állítható,
fűmagvető egység külön vetőmagtartállyal,
a vetőelemek után tömörítő kerekek, melyek a teljes munkaszélességben tömörítik a talajfelszínt,
digitális vetésellenőrző rendszerrel szerelve, mellyel a fülkéből ellenőrizhető a vetőelemek
működése.
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül
(hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00045
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kis tehergépjármű
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34134100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kis tehergépjármű (1 db):
Plató szerkezet:
alumínium hossz és kereszttartók
eloxált alumínium nyitható oldalfalak, oldalfal magasság: 400 mm
rácsos fülkevédő keret
minimum 15 mm vastag, csúszásmentes rétegelt lemez padlózat
Műszaki leírás:
Rakodó daru paraméterei:
Maximális terhelés: 990 kg
Maximum hidraulikus karhossz: 4, 0 m – 5,0 m között
Maximális hidraulikus karhossz végpontján a minimális terhelés: 800 kg
Elfordulási szög: min 325 fok
Stabilizáló talpalás
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Energiafelhasználás mértéke a kis tehergépjármű esetében (MJ/km)
6
2 3. Szén-dioxid kibocsátás mértéke a kis tehergépjármű esetében (mg/km) 6
3 4. Nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának mértéke a kis tehergépjármű esetében (mg/km) 6
4 5. Nem-metán szénhidrogének (NMCH) kibocsátásának mértéke a kis tehergépjármű esetében
(mg/km) 6
5 6. Részecske (PM) kibocsátás mértéke a kis tehergépjármű esetében (mg/km) 6
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00045
II.2.14) További információ:
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
14/2012. (VI.8.) NFM utasítás
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
II.2.1)
Elnevezés: Utánfutók
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34223300-9
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Marhaszállító utánfutó, (1 db)
Műszaki leírás:
Fékrendszer: ráfutó fékes
Tengelyek száma: 2
Legnagyobb össztömeg: 2700 kg
Zárt vagy ponyvával teljesen fedhető felépítmény
C besorolású gumiabroncsok
C besorolású gumiabronccsal szerelt teljes értékű pótkerék az utánfutóra felszerelve
Lószállító utánfutó, (1 db)
Műszaki leírás:
Fékrendszer: ráfutó fékes
Legnagyobb össztömeg: 2000 kg
Zárt felépítmény
C besorolású gumiabroncsok
C besorolású gumiabronccsal szerelt teljes értékű pótkerék az utánfutóra felszerelve
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül
(hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
10

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00045
II.2.14) További információ:
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
Folyt. VI.3) 8. pont.
II.2.1)
Elnevezés: Ültetvény traktor
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16700000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Erdészeti ültetvény traktor (1 db)
Teljesítmény: minimum 95 LE
Hengerek száma: 4
Hűtés: Vízhűtés
Lökettérfogat: 3300-3800 cm3
Nyomaték: minimum 320 Nm
Üzemanyagtank: minimum 50 l
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül
(hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046
II.2.14) További információ:
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
Folyt. VI.3) 8. pont.
II.2.1)
Elnevezés: Különleges mezőgazdasági és erdészeti gépek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

16600000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ültetvénytárcsa (1 db)
Munkaszélesség: minimum 120 cm
Tárcsa levelek száma: minimum 8 db.
Teljesítményigény: maximum 70 LE
Hidraulikus oldal kitolás kalapácsos szárzúzó (1 db)
Munkaszélesség: minimum 180 cm
Teljesítményigény: maximum 60 LE
Függőleges tengelyű késes szárzúzó (1 db)
Teljesítményigény: maximum 70 LE
Kivitel: függesztett kivitel
Terület teljesítmény: minimum 1 ha/h
Láncos szárzúzó (1 db)
Teljesítményigény: maximum 70 LE
Kivitel: függesztett kivitelű
Terület teljesítmény: minimum 0,5 ha/h
Gödörfúró adapter (1 db)
Teljesítményigény: maximum 90 LE
Kivitel: hidraulikus oldalállítás
Fúrási mélység: minimum 100 cm
Cölöpverő adapter (1 db)
Kivitel: Hidraulikus
Kalapács súly: minimum 160 kg
Teljesítményigény: maximum 100 LE 90-150 LE
Erdészeti csemeteültető (1 db)
Kivitel: 2 személyes
Váz: acélváz
Tálcák száma: 2 db
Tömörítő kerek száma: 2 db
Csemetekerti vermelő (1 db)
Kivitel: acélváz
Munkamélység: minimum 25 cm
Munkaszélesség: minimum 45 cm
Vermelő szerkezet: minimum 4 késes rotor-szerkezet
Vermelhető csemeteméret: minimum 100 cm
Csemetekiemelő (1 db)
Kivitel: acélváz
Munkaszélesség: min 50 cm
Munkamélység: min 35 cm
Kiemelő penge szélessége: min 40 cm
Kiemelhető csemeteméret: min 100 cm
Tuskófúró (1 db)
Teljesítményigény: 170-300 LE
Fordulatszám: 1000 TLT fordulat/perc
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Talajmaró (1 db)
Teljesítményigény: 200 LE - 300 LE
Fordulatszám: 1000 fordulat/perc
Munkaszélesség: min 75 cm
Marási szélesség: min 75 cm
Gyökérfésű
Vonóerőigény: minimum 180 LE
Munkaszélesség: 200 cm
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül
(hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046
II.2.14) További információ:
A nyertes AT a jármű AK részére történő átadásának időpontjában köteles külön ellenszolgáltatás
nélkül az AK számára az alábbi dokumentumokat, illetve dokumentációkat rendelkezésre bocsátani:
- műbizonylat (gyártóműi CE megfelelőségi nyilatkozat)
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
- garancia jegyfüzet,
- szervizeléssel kapcsolatos előírások, a szerviz(ek) megnevezésével.
II.2.1)
Elnevezés: Egyedi gyártású pótkocsi
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34223300-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyedi gyártású pótkocsi Rigol-eke szállításához (1 db)
Teljesítményigény: 105-250 LE
Szélesség: minimum 250 cm
Hosszúság: minimum 750 cm
Tengelyek száma: minimum 2 db
Teherbírás: minimum 6,5 t
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül
(hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046
II.2.14) További információ:
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
Folyt. VI.3) 8. pont.
II.2.1)
Elnevezés: Terepjáró teherautó (pick up)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34113300-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6070 Izsák, Holló utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzésre kerülő mennyiség:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db
KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 3 db
A rész rövid meghatározása: olyan terepjáró teherautó (pick up), amely képes 5 személyt szállítani.
Szállítható személyek száma 5 fő
Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3 500 kg
Ajtószám 4 ajtó
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Karosszéria/felépítmény duplakabinos platós
Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW
Tüzelőanyag Típusa dízelolaj
Környezetvédelmi Besorolás EURO VI
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Energiafelhasználás mértéke a pick up esetében (MJ/km) 6
2 3. Szén-dioxid kibocsátás mértéke a pick up esetében (mg/km) 6
3 4. Nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának mértéke a pick up esetében (mg/km) 6
4 5. Nem-metán szénhidrogének (NMCH) kibocsátásának mértéke a pick up esetében (mg/km)
6
5 6. Részecske (PM) kibocsátás mértéke a pick up esetében (mg/km) 6
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046, KEHOP-4.2.0-15-2016-00009
II.2.14) További információ:
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
14/2012. (VI.8.) NFM utasítás
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
Folyt. VI.3) 8. pont.
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: Valamennyi rész tekintetében
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO)
bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt
vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában
részt vevő GSZ igénybe vétele esetén - valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön
EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben
meghatalmazott AT-nek kell csatolnia minden egyes dokumentumot, így a többi közös AT-re
vonatkozó EEKD-t is.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem
állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az
eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
adatokat.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, 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.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései
szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az
eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha
a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével
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felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban
előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott
igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások
benyújtására kívánt felhívni.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4)
bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
az előírt KO-k hatálya alá.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és
az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát
az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére,
valamint a Kr. 12-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az
aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban
meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk köv-ek előzetes
igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont
kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de
legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szállításainak)
ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szállítás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év,hó,napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az
igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a
teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
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- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények
tekintetében alkalmatlan, ha:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerinti igazolás tartalma alapján
megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben
összesen nem rendelkezik
- az 1. rész vonatkozásában legalább 2 db mezőgazdasági erőgép,
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db vető- és/vagy palántázó- és/vagy átültetőberendezés,
- a 3. rész vonatkozásában legalább 1 db platós teherautó,
- a 4. rész vonatkozásában legalább 1 db pótkocsi,
- az 5. rész vonatkozásában legalább 1 db mezőgazdasági erőgép,
- a 6. rész vonatkozásában legalább 1 db ültetvénytárcsa és/vagy szárzúzó és/vagy gödörfúró
adapter és/vagy cölöpverő adapter és/vagy csemeteültető és/vagy vermelő és/vagy
csemetekiemelő és/vagy tuskófúró és/vagy talajmaró és/vagy gyökérfésű
- a 7. rész vonatkozásában legalább 1 db pótkocsi,
- a 8. rész vonatkozásában legalább 5 db terepjáró teherautó (pick up)
áru szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti igazolással igazolt referenciával.
Az előírt minimumkövetelmények az adott részen belül egy vagy több referenciával is
teljesíthetők.
Az ajánlattevő által bemutatott referenciák tekintetében a részek között az átfedés
megengedett, amennyiben a referencia megfelel az egyes ajánlati részenként előírt
minimumkövetelményeknek.
AK mezőgazdasági erőgép alatt az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú Függelék II.
l) pontjában szereplő fogalmat érti.
Pótkocsi alatt AK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/46/EK a gépjárművek és
pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki
egységeinek jóváhagyásáról szóló irányelve II. melléklete szerinti O1 jelzésű járműkategóriát
érti.
Vető- és/vagy palántázó- és/vagy átültetőberendezés alatt AK olyan gépet ért, aminek feladata
a vetőmag és/vagy palánta talajba juttatása, az előírt mélységre és tőtávra.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés biztosítékai valamennyi rész tekintetében:
teljesítési biztosíték: az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 százaléka
késedelmi kötbér: az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap, max 20 %
meghiúsulási kötbér: az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a
kellékszavatosság, jótállás: a felhívás II.2.5) pontja alapján értékelésre kerül. A kötelező jótállás
időtartama egy év.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Kbt. 135. § (1) bekezdés, Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés.
AK előleget nem biztosít.
A nyertes AT - az AK által kiadott teljesítésigazolást követően az egyes részek tekintetében, azon
belül pedig projektenként - 1 db végszámla benyújtására jogosult.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (6) bek foglaltakra.
Utófinanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, felhívás feladásakor: 100,000000
%
Részl. KD.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendelet 15. § (2)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában
egyebekben a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
22

x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében
nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az
ajánlati felhívás III.1.3) M/1) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti adatok:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Kuti Gábor
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajtsromszáma: OO800
4. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a beszerzést a 3. és 8. rész tekintetében a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdés b) pontja alapján kívánja megvalósítani, tekintettel arra, hogy a kiemelt
termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés.
Amennyiben a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően a kiemelt termékbeszerzés
vonatkozásában a keretmegállapodás vagy keretszerződés hatályba lép, ajánlatkérő az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben a keretmegállapodás vagy a keretszerződés hatályba lépésére az összegezés
megküldését követően, a szerződéskötés előtt kerül sor, a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az
ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés azon a napon lép
hatályba, mely napon a projekt vonatkozásában irányadó Megvalósíthatósági Tanulmány
részletes tartalma elfogadásra kerül.
5. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0
pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték.
Módszerek:
„1. Ajánlati ár (nettó Ft, előny a minél alacsonyabb)” fordított arányosítás
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását (2 fő részére
5 x 8 óra időtartamban).
„2. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap,
legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap)” egyenes arányosítás
3. és 8. részek
„Energiafelhasználás mértéke a kis tehergépjármű esetében (MJ/km)” fordított arányosítás
„Szén-dioxid kibocsátás mértéke a kis tehergépjármű esetében (mg/km)” fordított arányosítás
„Nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának mértéke a kis tehergépjármű esetében (mg/km)”
fordított arányosítás
„Nem-metán szénhidrogének (NMCH) kibocsátásának mértéke a kis tehergépjármű esetében
(mg/km)” fordított arányosítás
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„Részecske (PM) kibocsátás mértéke a kis tehergépjármű esetében (mg/km)” fordított
arányosítás
Módszerek részl. AD.
6. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
7. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
8. II.2.14) További információ pont folytatása:
A kötelező műszaki vizsgáztatással érintett járművek AK részére történő átadása kizárólag
forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történhet.
A nyertes AT a jármű AK részére történő átadásának időpontjában köteles külön
ellenszolgáltatás nélkül az AK számára az alábbi dokumentumokat, illetve dokumentációkat
rendelkezésre bocsátani:
műbizonylat (gyártóműi CE megfelelőségi nyilatkozat)
magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
garancia jegyfüzet,
közúti forgalomban való részvételhez szükséges okmányok és forgalmi rendszám (adott
esetben),
szervizeléssel kapcsolatos előírások, a szerviz(ek) megnevezésével.
A nyertes AT által megajánlott gépjárműnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
rendelkeznie kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal és
magyar nyelvű kezelési utasítással.
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9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
11. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak
vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
12. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
13. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar
nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
14. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT
megállapodást.
15. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában
meghatározott címen.
16. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos
ajánlati kötöttséget ért;
17. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
18. AT-nek a konkrét típus, a gyártó és eredet feltüntetése is szükséges a megajánlásában.
19. AK hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek, AK az azzal egyenértékű teljesítést is
elfogadja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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