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I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000505552018/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

http://www.meditkonzult.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.meditkonzult.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17978719Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000505552018/reszletek

A közbeszerzési dokumentum a következő URL címen érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

http://www.meditkonzult.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17978719Fax:+36 17807811Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Juhász Dániel

kozbeszerzes@meditkonzult.hu

http://www.meditkonzult.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.

budapest 1054 Magyarország

Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.

Juhász Dániel

kozbeszerzes@meditkonzult.hu +36 17807811

Igen

Nem

Nem

Nem

Közjogi intézmény
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II.2.3) A teljesítés helye:

34223300-9

16120000-2

16110000-9

16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Mezőgazdasági erőgép adaptereinek beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi 
részre

Ajánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

44614310-3

42420000-6

16700000-2

16120000-2

16110000-9

16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység: Egyéb tevékenység

természetvédelem

Mezőgazdasági gépek beszerzése

EKR000505552018

Árubeszerzés

Adásvételi szerződés mezőgazdasági eszközök beszerzésére: 1. rész: Adásvételi szerződés 
mezőgazdasági erőgéphez 7 db adapter beszerzésére 2. rész: Adásvételi szerződés 1 db 
mezőgazdasági erőgép és a hozzá tartozó 2 db munkagép, illetve 1 db pótkocsi beszerzésére 3. rész
: Adásvételi szerződés 3 db rakodógép és a hozzájuk tartozó 14 db adapter beszerzésére
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

85Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

Barcs-Drávaszentes, Fő utca 1.

Adásvételi szerződés mezőgazdasági erőgéphez 7 db adapter beszerzésére 1 db egytengelyes pótkocsi Főbb követelmények: 
Teherbírás: Min. 3750 kg Raktérfogat magasság 500 mm 500 mm magasító, létra, háromoldalra billentés 1 db kéttengelyes pótkocsi 
Főbb követelmények: Teherbírás: Min. 8000 kg min. 500 mm magasító, háromoldalra billentés Forgalomba helyezve. 1 db bálaszállító 
kocsi Főbb követelmények: Teherbírás: Min. 8950 kg Plató hossz: Min. 7000 mm Tengelyek száma: 2 Forgalomba helyezve. 1 db 
függőleges tengelyű szárzúzó Főbb követelmények: Munkaszélesség: Min. 2950 mm 1 db vízszintes tengelyű szárzúzó Főbb 
követelmények: Munkaszélesség: Min. 1990 mm Maximum ágátmérő: Min. 75 mm Teljesítményigény: Max. 85 LE 1 db rövidtárcsa 
Főbb követelmények: Tárcsák száma: Min. 22 darab Szélesség: Min. 3000 mm 1 db gyepborona Főbb követelmények: Munkaszélesség:
Min. 6000 mm LE-igény: Max 100 LE Az adaptereknek Ajánlatkérő meglévő Valtra A93H traktorához átalakítás nélkül 
csatlakoztathatóaknak kell lenniük. A fentiekben, illetve a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterek minden esetben a 
minimálisan elvárt paraméterek, amelyeknél ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlat tehető. A felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A részletes műszaki elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét 
képző Műszaki leírás tartalmazza.

Igen

Igen

1. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni 
javítás megkezdése (naptári nap)

15

Nem

Igen

Nem

3

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

34223300-9

16700000-2

16310000-1

16000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Mezőgazdasági erőgépek és munkagépek,pótkocsi beszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megjelölt 3 hónap alatt 90 naptári napot ért. II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritérium: Egyösszegű 
nettó ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 85

II.2.14) További információk:

KEHOP-4.1.0-15-2015-00003Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók: Nem

Nem

Igen

Nagybajom-Homokpuszta, hrsz. 0353

Adásvételi szerződés 1 db mezőgazdasági erőgép és a hozzá tartozó 2 db munkagép, illetve 1 db pótkocsi beszerzésére 1 db traktor 
Főbb követelmények: Motor teljesítmény: Min. 85 LE Összkerékhajtás: Mechanikusan kapcsolható Hidraulika csatlakozók száma: 2 
pár Frontsúly: min 320 kg Forgalomba helyezve. 1 db függőleges tengelyű szárzúzó Főbb követelmények: Munkaszélesség: Min. 2950 
mm 1 db fűkasza Főbb követelmények: Munkaszélesség: Min. 1590 mm 1 db egytengelyes pótkocsi Főbb követelmények: Teherbírás: 
Min. 3750 kg Háromoldalra billentés igen Létra igen Forgalomba helyezve. A fentiekben, illetve a műszaki leírásban megadott műszaki
paraméterek minden esetben a minimálisan elvárt paraméterek, amelyeknél ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlat tehető. A 
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás 
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A részletes műszaki elvárásokat a Közbeszerzési 
Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza.

Igen

Igen

1. Mezőgazdasági erőgépre vállalt többlet jótállás (hónap) 18
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34223300-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Rakodógépek és adaptereik beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megjelölt 3 hónap alatt 90 naptári napot ért. II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritérium: Egyösszegű 
nettó ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 76

II.2.14) További információk:

KEHOP-4.1.0-15-2015-00003Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

76Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

2. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni 
javítás megkezdése (naptári nap)

6

Nem

Igen

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

44614310-3

42420000-6

Nagybajom-Homokpuszta 0353 hrsz., Barcs-Drávaszentes Fő utca 1., Nagydorog 016 hrsz.

Adásvételi szerződés 3 db rakodógép és a hozzájuk tartozó 14 db adapter beszerzésére I. Barcs-Drávaszentes Fő utca 1. teljesítési 
helyen: 1 db teleszkópos rakodógép Főbb követelmények: Motor teljesítmény: Min. 95 kW Emelési magasság: Min. 6900 mm Emelési 
kapacitás: Min. 3700 kg Forgalomba helyezve. 1 db raklap villa Főbb követelmények: Teherbírás: Min. 3700 kg 1 db körmös kanál 
Főbb követelmények: Szélesség: Min. 2300 mm Űrtartalom: Min. 800 liter nyitható 1 db trágyavilla Főbb követelmények: Szélesség: 
Min. 2300 mm Hidraulikusan nyitható: Igen Minden munkaeszköz a teleszkópos rakodógéphez mindenféle átalakítás és köztes adapter
nélkül kapcsolódjon. II. Nagybajom-Homokpuszta 0353 hrsz teljesítési helyen: 1 db önjáró rakodógép Főbb követelmények: 
Teljesítmény: Min. 42 LE Emelési magasság: Min. 3010 mm Kormányzás: törzscsuklós Forgalomba helyezve. 1 db raklap villa Főbb 
követelmények: Teherbírás: Min. 2450 kg 1 db bálatüske Főbb követelmények: Foghossz: Min. 950 mm Raklapvilla keretre illeszthető: 
Igen 1 db rönkfogó 1 db kanál Főbb követelmények: Szélesség: Min.1200 mm Hidraulikusan működtethető: Igen 1 db trágyavilla Főbb 
követelmények: Szélesség: Min. 1290 mm Osztott Harapófogas felső rész 2 hengerrel: Igen 1 db hótolólap Főbb követelmények: 
Munkaszélesség: Minimum 1550 mm – Maximum 1800 mm III. Nagydorog 016. hrsz. teljesítési helyen: 1 db rakodógép Főbb 
követelmények: Motor teljesítmény: Min. 23 kW A gép maximális magassága: Max. 2000 mm A gép maximális szélessége: Max. 1600 
mm Négykerék kormányzás: Igen 1 db trágyavilla Főbb követelmények: Hidraulikusan összezárható kivitel Szélesség: Min. 1300 mm 
Tüske hossz: Min. 600 mm 1 db kanál Főbb követelmények: Fogazott kivitel Térfogat: Min. 0,35 m3 1 db egytengelyes, három oldalra 
billentő pótkocsi Főbb követelmények: Össztömeg: Min. 3500 kg Oldalmagasság magasítóval: Min. 800 mm Három oldalra billentő 
szerkezet lökethatároló szeleppel és zárócsappal Hátsó leeresztő ablak 1 db rönkhasító Főbb követelmények: Maximális rönk átmérő: 
300 mm Maximális rönk hossz: 600 mm 1 db raklap villa Főbb követelmények: Teherbírás: Min. 1000 kg A rönkhasítónak a 
rakodógéppel végezhető munkára alkalmasnak, valamint a rakodógéppel szállíthatónak kell lennie. A fentiekben, illetve a műszaki 
leírásban megadott műszaki paraméterek minden esetben a minimálisan elvárt paraméterek, amelyeknél ajánlatkérő számára 
kedvezőbb ajánlat tehető. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, 
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A részletes műszaki 
elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza.

Igen

Igen

1. A teleszkópos rakodógépre, az önjáró rakodógépre és a rakodógépre vállalt 
többlet jótállás (hónap)

18

2. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni 
javítás megkezdése (naptári nap)

6

3. A megajánlott, Barcs-Drávaszentes Fő utca 1. teljesítési helyre szállítandó 
teleszkópos rakodó gémje rendelkezik-e lengéscsillapítással (igen/nem)

6

Nem

Igen

Nem
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Valamennyi rész tekintetében. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya 
alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott 
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8; 10; 12; 13 és 14. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megjelölt 3 hónap alatt 90 naptári napot ért. Ár kritérium: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) 
súlyszám: 70

II.2.14) További információk:

KEHOP-4.1.0-15-2015-00003Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

III.2.2)folytatása: Az igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla Ajánlatkérő 
általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk.6:130.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő 
előleget nem biztosít. Jótállás: 1.rész : A nyertes ajánlattevőt a gépek, eszközök és azok tartozékai ajánlatkérő részére történő 
átadásának időpontját követően, a gépek, eszközök és azok tartozékai vonatkozásában a Ptk.6:171.§-ában foglaltak szerinti, 
gyártóművi korlátozások nélküli jótállási kötelezettség terheli. Ennek időtartama a gépek, eszközök és azok tartozékai ajánlatkérő 
részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. 2 és 3.rész: A nyertes ajánlattevőt a gépek, eszközök és azok tartozékai
ajánlatkérő részére történő átadásának időpontját követően, a gépek, eszközök és azok tartozékai vonatkozásában a Ptk.6:171.§-ában 
foglaltak szerinti, gyártóművi korlátozások nélküli jótállási kötelezettség terheli. Ennek időtartama a gépek, eszközök és azok 
tartozékai ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számított 12 hónap, valamint ezt meghaladóan ajánlattevő által a 
benyújtott ajánlatban vállalt többlet jótállás időtartama.

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Valamennyi rész tekintetében. Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, 
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 
kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) – mérlegfordulónappal - lezárt üzleti 
évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el: a) az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 
14.000.000, - Ft összeget; b) a 2. rész tekintetében összesen legalább a nettó 14.000.000, - Ft összeget; c) a 3. rész tekintetében 
összesen legalább nettó 58.000.000, - Ft összeget. illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (1. ajánlati részben 
mezőgazdasági erőgép adaptereinek szállítása; 2. ajánlati részben Mezőgazdasági erőgépek és hozzá tartozó munkagépek, illetve 
pótkocsi szállítása; 3. ajánlati részben rakodógépek és hozzá tartozó adapterek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el: a) az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 10.000.000, - Ft összeget; b) a 2. rész 
tekintetében összesen legalább a nettó 10.000.000, - Ft összeget; c) a 3. rész tekintetében összesen legalább a nettó 43.000.000, - Ft 
összeget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetében kizárólag az azok közül a legmagasabb 
becsült értékű rész kapcsán előírt alkalmassági követelménynek kell megfelelni annak érdekében, hogy Ajánlattevő valamennyi 
részben előírt alkalmassági követelményeknek megfeleljen.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész tekintetében. Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, 
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 
kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű 
nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése 
alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: P/1. Ajánlattevő 
csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati 
felhívás feladásának napját megelőző három – mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (1. ajánlati részben mezőgazdasági erőgép 
adaptereinek szállítása; 2. ajánlati részben Mezőgazdasági erőgépek és hozzá tartozó munkagépek, illetve pótkocsi szállítása; 3. 
ajánlati részben rakodógépek és hozzá tartozó adapterek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről 
szóló –– nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1. pontban előírt 
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Amennyiben az ajánlattevő az 
előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem 
állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság 
igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. 
§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az
ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, 
részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési 
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a 
megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt 
álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
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NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A szerződés megerősítése: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk.6:186.§(1)bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére 
kötelezheti magát arra az esetre,ha olyan okból,amelyért felelős,megszegi a szerződést. Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbér,
teljesítési biztosíték alkalmazását írja el a KD-ben foglaltak szerint. Fizetési feltételek: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés pénzügyi fedezetét 100%-ban a KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 számú pályázati 
forrásból biztosítja. Finanszírozás formája:utófinanszírozás Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (
teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen 
teljesített, összesen az 1. ajánlati rész tekintetében legalább 5 db mennyiségű, mezőgazdasági erőgép adaptereinek szállítására 
vonatkozó referenciával az alábbiak közül: - egytengelyes pótkocsi és/vagy - kéttengelyes pótkocsi és/vagy - bálaszállító kocsi és/vagy - 
függőleges tengelyű szárzúzó és/vagy - vízszintes tengelyű szárzúzó és/vagy - rövidtárcsa és/vagy - gyepborona. 2. ajánlati rész 
tekintetében legalább 3 db mennyiségű, a közbeszerzés tárgyát képező eszköz szállítására vonatkozó referenciával az alábbiak közül: - 
traktor és/vagy - függőleges tengelyű szárzúzó és/vagy - fűkasza és/vagy - egytengelyes pótkocsi. 3. ajánlati rész tekintetében legalább 
10 db mennyiségű, a közbeszerzés tárgyát képező eszköz szállítására vonatkozó referenciával az alábbiak közül: - teleszkópos rakodó 
és/vagy - raklap villa és/vagy - körmös kanál és/vagy - trágyavilla és/vagy - önjáró rakodógép és/vagy - bálatüske és/vagy - rönkfogó és/
vagy - kanál és/vagy - pótkocsi és/vagy - rönkhasító és/vagy - hótolólap. M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlatban szereplő 
gépekre és eszközökre vonatkozón benyújtott műszaki leírás alapján a megajánlott gépek és eszközök nem felelnek a Közbeszerzési 
Dokumentumok III. kötetében található műszaki leírásban előírt minimum követelményeknek. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M/1.-M/2. feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű 
nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése 
alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1. Ajánlattevő 
csatolja a Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a 321/2015.Kr.21.§(1)bek.a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év legjelentősebb,közbeszerzés tárgya (1.ajánlati részben mezőgazdasági erőgép adaptereinek szállítása; 2.ajánlati 
részben Mezőgazdasági erőgépek és hozzá tartozó munkagépek, illetve pótkocsi szállítása; 3.ajánlati részben rakodógépek és hozzá 
tartozó adapterek szállítása) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr.22.§(1)-(2)bek.szerint. Az igazolásnak/nyilatkozatnak 
legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - a szállítás tárgyát (olyan részletességgel
,hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), - a teljesítés idejét (a kezdés és a 
befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), - a szállítás mennyiségét, - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a 321/2015 Kr.21.§(1a)bek.a)pontja alapján ajánlati felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított három éven belül befejezett,de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. M/2. 
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(1)bek.h) pontjában foglaltak értelmében a megajánlott gépekre 
és eszközökre vonatkozó részletes, magyar nyelvű műszaki leírást az ajánlatban szereplő gépek és eszközök bemutatásával,
gyártmányának és típusának megjelölésével, műszaki paraméterek ismertetésével.Műszaki leírásnak olyan részletezettségűnek kell 
lennie,hogy azokból a műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen. A műszaki leírás 
hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell. Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Azon követelményeknek,melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre,együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha közülük egy felel meg. Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt v.követelményeket, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.A (8)bek.foglalt eset kivételével csatolni kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses v.előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(11)bek., a 321/2015 Kr.21/A. §-ra,ill.a 22.§(1)-(2)bek.foglaltakra.

Nem

Nem
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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1.AK a közbeszerzési eljárást a 424/2017.Kr.(EKRr.)alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus 
közbeszerzési rendszerben(EKR)folytatja le,kivéve az EKRr.3.§(1)bek.foglalt eseteket.Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell 
benyújtani,figyelemmel az EKRr.2.§-ának(1)bek.foglaltakra.AK az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot,melyet használva kell az 
ajánlatokat benyújtani: -olvasható és nem szerkeszthető *.pdf formátum, -az árazott költségvetéseket *.xls v. *.xlsx fájlformátumban is 
kérjük benyújtani. 2.AK felhívja a figyelmet arra,h.az EKR használatához,így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra 
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges[EKRr.6.§-ának(1)bek].AK előírja,h.az ajánlattevő és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet(kapacitást biztosító szervezet)által tett nyilatkozatokat az EKRr-ben foglaltaknak megfelelően 
kell csatolni az ajánlathoz.Ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. 3.AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra,h.az ajánlat összeállítása 
során figyelemmel kell lenniük az EKRr.10. §.(1)-(3) bek.foglaltakra. 4.Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az EKRr.12.§.(2) bek.alapján is történhet. 5.AK az EKR-ben elektronikus úton tett 
nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr.13.§-a 
alapján vizsgálja.További információkat tartalmazó KD letöltése és az ennek tényét igazoló regisztráció megtétele az eljárásban való 
részvétel és az érvényes ajánlat feltétele.Ha EKRr.3.§(1) bekezdésében foglalt valamely okból nem elektronikusan történik az 
ajánlattétel,akkor a KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek v.az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el 
kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD elérését(letöltését) követően ajánlatkérő kéri,h.érdeklődő gazd.szereplő a letöltés 
tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az EKR rendszerben. 6.Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10 pont. 1.rész esetében: Ár és az 1.minőségi értékelési 
részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik. 2.rész esetében: Ár és a 2.minőségi 
értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik. 1.minőségi értékelési 
részszempont esetében a pontszámok kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik. 3.rész esetében: Ár és a 2.minőségi 
értékelési esetében a pontszámok kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik. 1.minőségi értékelési részszempont 
esetében a pontszámok kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik. 3.minőségi értékelési.részszempont esetében a 
pontszámok kiszámítása pontkiosztás módszerével történik. 7.Ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§(1)bek.alapján a felhívásban,
valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 
benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.Ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő KD részeként 
nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére,használata nem kötelező,de javasolt.Amennyiben az EKR űrlapot ajánl fel az

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok bontása a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási 
eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadók.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő: 2018.09.28 09:00

HU

2018.09.28 11:00

-

Nem

Nem

Nem

Igen
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Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

ajánlat elkészítéséhez, akkor az űrlap alkalmazása az EKRr.10.§-a alapján kötelező. 8.Ajánlatban Kbt.66.§(5)bek.megfelelően 
felolvasólapot kell elhelyezni,mely tartalmazza 68.§(4)bek.szerinti információkat,továbbá ajánlattevő(közös ajánlattevők)adószámát 
figyelemmel arra,h.azEKRr.10.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell az ajánlathoz csatolni.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt.148.§ szerint. VI.3)További információk folytatása: 9.Ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt.66.§(2)és(6)
bek.előírtakat szerint.(6)bek.szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó,figyelemmel arra,h.az EKRr.10.§.(1)bek.alapján 
az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell az ajánlathoz csatolni.Ajánlattevőknek az EKRr.20.§.(4)bek.alapján külön nem kell 
nyilatkozniuk a Kbt.66.§-ának(4) bek.foglaltakról.Ha azonban az EKRr.3.§(1)bek.foglalt valamely okból nem elektronikusan történik az 
ajánlattétel,akkor a Kbt.66.§ (4)bek.foglaltak értelmében ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,h.a kis-és 
középvállalkozásokról,fejlődésük támogatásáról szóló tv.szerint mikro-,kis-v.középvállalkozásnak minősül-e,továbbá nyilatkoznia kell 
annak vonatkozásában is,ha nem tartozik a tv.hatálya alá. 10.Kbt.47.§(2)bek.alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is 
benyújtható.AK az EKRr.10.§(4)bek.alapján előírja,h.a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okirat(
pl.bankgarancia,kezességvállalásról szóló nyilatkozat,közös ajánlattevők megállapodása)elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról sz.tv.szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.Ha az EKRr.3.§(1)bek.foglalt valamely okból nem 
elektronikusan történik az ajánlattétel,abban az esetben az ilyen okiratokat eredeti v.hiteles másolatban kell benyújtani.Nem 
elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt.68.§(2)bek.szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt.66.§(2)
bek.szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 11.321/2015.Kr.szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást.Amennyiben ATcégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban,kérjük ajánlatában 
csatolja erről szóló nyilatkozatot. 12.AK hiánypótlás lehetőségét Kbt.71.§-a szerint biztosítja 71.§(6)bek.szerinti korlátozással. 13.AK 
felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. 14.AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé 
projekttársaság létrehozását sem az önálló,sem a közös ajánlattevők esetében. 15.AKaz eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán Kbt
.81.§(4)bek.foglaltak szerint jár el. 16.Ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel 
összhangban kell értelmezni. 17.AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke: 1.r.tekintetében:140.000,-Ft; 2.
r.tekintetében:140.000,-Ft; 3.r.tekintetében:590.000,-Ft; Ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszeg az ajánlatkérő Magyar Államkincstár-nál vezetett 10024003-01711820-00000000sz.bankszámlájára történő befizetéssel 
v.átutalással,pénzügyi intézmény v.biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított–készfizető kezességvállalást tartalmazó–kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bek.megfelelően.AK az ajánlati biztosíték 
kapcsán felhívja ajánlattevők figyelmét a KD D.60/17/2017.sz.határozatára,valamint az 1/2017.(III.21.)sz.összkollégiumi 
állásfoglalására.Ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD 16.15. pontja tartalmazza. 18.Ajánlatkérő nem alkalmazza a 
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 19.Ajánlatkerő a felhívás IV.2.6) pontja kapcsán rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60nap.
20.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a 272/2014.(XI.5.)Kr. szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 21.FAKSZ:
Juhász Dániel 01032

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Feladott 2018.08.22 2018.08.25 Varga László Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2018.08.19

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma




