ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000291552020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben

Ajánlatkérő
neve:

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

2020/S 152-370214
14110/2020

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Postai cím:

Tettye Tér 9.

Város:

Pécs

HU231

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Gerendás

Kapcsolattartó személy:
gerendas.robert@gmail.com

Telefon:

EKRSZ_3543854
0

Nemzeti azonosítószám

7625

Ország:

Magyarország

Róbert
+36 72517200

+36 72517229

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ddnp.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Város:

Budapest

EKR000291552020

NUTS-kód:

HU110

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1054

Ország:

EKRSZ_3182957
3

Magyarország

2020.10.07 12:31:45

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Garancsy

kozbeszerzes@meditkonzult.hu

Georgina
+36 17807811

Telefon:

Fax:

+36 17978719

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ddnp.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000291552020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000291552020/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

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

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Egyéb típus:

Egyéb ajánlatkérő típusának Környezetvédelem
meghatározása:

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
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Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben
EKR000291552020

Nem

16000000-5
Árubeszerzés

II.1.3) A szerződés típusa
II.1.4) Rövid meghatározás:

"Mezőgazdasági gépek beszerzése 2 ajánlati részben" az alábbi részekből tevődik össze:
I. rész: rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt keretében.
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17 IPE/HU/000018 számú projekt 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
Igen

A beszerzés részekből áll

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
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) Rész száma, elnevezése:

1 - Rézsűkasza adapter KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 sz.pr

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
16000000-5

16310000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés fő helyszíne:

DDNPI Béda-Karapancsa Tájegységi Iroda
7717 Kölked, Mátyás utca 0107/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
I. rész: 1 db rézsűkasza adapter beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 számú projekt keretében.

Elvárt műszaki paraméterek:
üzemmód
Tolt
gémkinyúlás
min. 320 cm
munkaszélesség
min. 80 cm
olajtartály térfogata
min. 50 liter
kések száma
min. 30 db
rendelkezik olajhűtővel
igen
rendelkezik stabilizáló rúddal
igen
rendelkezik fülkébe szerelhető joystik vezérléssel
rendelkezik kardántengellyel igen

igen

A beszerzés alatt ajánlatkérő adásvételt érti, mindezt leszállítással és beüzemeléssel.
A beszerezeni kívánt adapternek kompatibilisnek kell lennie az Antonio Carraro TRX 7800 S típusú traktorral.
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Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”-ekben szereplő előírásoknak megfelelő, vagy azzal
egyenértékű új (nem használt, nem bemutató darab) terméket ajánlhat meg.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Vállalt többletjótállási időszak (min. 12 hónap max. 36 hónap) (hónap)

5

3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni
javítás megkezdése (munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra)

5

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

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

Nem

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:
55

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

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
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00075

II.2.14) További információ:

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

EKR000291552020

2 - Traktor és adapterek LIFE17 IPE/HU/000018 sz.pr.

Igen

Fő CPV-kód(ok):
16000000-5

16120000-2

16320000-4

16700000-2

34223300-9

34390000-7

42420000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés fő helyszíne:

DDNPI Béda-Karapancsa Tájegységi Iroda - 7717 Kölked, Mátyás utca 0107/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II. rész: traktor és adaptereinek beszerzése a GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17 IPE/HU/000018 számú projekt keretében.
1 db traktor forgalomba helyezve:
1 db dízel motoros traktor, hátsó TLT lehajtással
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motor lökettérfogat min. 3400 cm3
hengerek száma minimum 4
névleges motorteljesítmény min-max 99-107 LE
kompatibilis fűthető fülkével+légkondicionáló
sebességváltó,legalább 12/12 sebességfokozattal
legalább 2 (opcionálisan 3) pár hidraulikus gyorscsatlakozó kiépítés traktor hátsó traktusán
kat. II. szabványnak megfelelő hárompontos felfüggesztés hátul
a hátsó felfüggesztésének emelőképessége minimum 3565 kg
üzemanyagtartály minimum 105 l
hidraulika üzemi szállító kapacitása: legalább 47 liter/min,
TLT 540-540E-1000 f/perc
kapcsolható összkerékhajtás
kapcsolható differenciálzár legalább a hátsó tengelyen
legalább mechanikusan kapcsolható irányváltó
frontsúly legalább 300 kg
minimális szabad hasmagasság 400 mm
maximális magasság fülketetőnél mérve 2950 mm
hosszúság mellső súlyokkal minimum-maximum 4200-4900 mm
szélesség minimum-maximum 1795-2550 mm
ACV vonófej + alsó vonópad
nettó tömege fülkével min-max., rászerelt homlokrakodó nélkül: 3500-5700 kg
gumiméret hátul 480/70R34 - 420/85R38 között
az elvárt garancia minimális időtartama: 12 hónap

Ajánlott traktorhoz csatlakoztatható oldható gémes, parkolólábas, a traktor terhelhetőségével kompatibilis és hidraulika rendszeréhez
optimalizált működésű, gyorscserélős (EURO) kialakítású homlokrakodó
•
emelési magasság forgócsapnál mérve minimum 3,45 m
•
emelési kapacitás talajszinten minimum 1960 kg
•
emelési kapacitás maximális emelési magasságon minimum 1300 kg
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Homlokrakodó adapterek ajánlott homlokrakodóhoz:
•
földkanál (szélesség 1500-2000 mm között)
•
multikanál, takarmány, illetve trágya rakodására (szélesség 2000-2100 mm)
•
bálatüske (tüskehossz legalább 1000 mm)
•
bálalift
Rotációs (dobos) kasza
•
hátsó hárompontra függesztett, oldalsó munkavégzésű
•
dobok száma 2-4 db között
•
vágás-szélesség 2,00-3,00 m
•
TLT fordulatszám igény 540 l/perc vagy 1000 l/perc
•
tömeg 500-1050 kg
Rendsodró
•
vontatott
•
csillagkerekes; legalább 7 db csillagkerék
•
munkaszélesség sodrásnál min. 300 cm
•
munkaszélesség forgatásnál min. 400 cm
•
szállítási szélesség maximum 250 cm
•
járókerekek száma min. 3 db

Bálaszállító pótkocsi min. 9 t hasznos terhelhetőséggel
•
háromszög alakú vonórúd állítható támasztórugóval
•
12 V világítás, amely megfelel a közúti forgalom szabályainak
•
rakodási kapacitás minimum 9000 kg
•
saját tömeg : 2650-3120 kg
•
plató hosszúság minimum-maximum 6400-9950 mm
•
plató rakodási magassága talajszinttől minimum-maximum 1100-1200 mm
•
plató rakodási felület 14-23 m2
•
keréktengelyek száma 2 db
•
a megajánlott traktorhoz csatlakoztatható és azzal közúti forgalomban üzemeltethető legyen

Gyepborona (láncborona)
•
munkaszélesség 6 m
•
függesztett, hidraulikusan összecsukható, közúton szállítható
•
öntvényfogakkal (öntvénytestek)
•
csúszótalpak
•
szállítási szélesség 2,40-2,9 m
•
tömeg legalább 450 kg
Szárzúzó
•
kialakítás: függőleges tengelyű
•
munkaszélesség min. 2900 mm
•
TLT fordulatszám igény 540 l/perc
•
tömeg legalább 950 kg

Minden megajánlott adapter kompatibilis kell lennie a megajánlott traktorral!
Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlatkérő által előírt „Elvárt műszaki paraméter”-ekben szereplő előírásoknak megfelelő, vagy azzal
egyenértékű új (nem használt, nem bemutató darab) terméket ajánlhat meg.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Vállalt többletjótállási időszak (min. 12 hónap max. 36 hónap) (hónap)

5

3. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni
javítás megkezdése (munkanapon, min. 24 óra max. 48 óra) (óra)

5

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

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

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:
65

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

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
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

LIFE17/IPE/HU/000018 – LIFE-IP GRASSLAND-HU projekt

II.2.14) További információ:

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:
Mindegyik ajánlati rész esetén: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás
során következett be. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. Előzetes igazolás: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (
továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (
1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn
nem állását. A Kbt. 41/ A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem
állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével. A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében 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. A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek
/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési
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eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját,
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó és a Kr. 1. § (8)
bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Mindegyik ajánlati rész esetén: A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) szerint valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ATnek az
ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. r. II. Fejezetének megfelelően,az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel aKbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A
Kbt . 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek valómegfelelésüket az alábbiak szerint
kötelesek igazolni: P/1. A Kbt. 65. § (1) bek.nek a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek.nek c) pontja alapján
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (mezőgazdasági
gépek és/vagy adapterek adásvétele) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően,hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését. Ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.19. § (1) bek. 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 AK által megfelelőnek tekintett
egyébnyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítőtájékoztatás
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. AK felhívja az AT figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdés és (8) bekezdésre. A 321
/2015. (X. 30 .) Korm. r. 1. § (7) bek. 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 AK - ellenkező bizonyításig -az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgya (adott ajánlati részben, külön-külön előírtak alapján) szerinti adásvételből származó, általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele nem érte el összesen legalább az alábbiakat: 1.ajánlati rész: P/1.1.: a nettó 2 300 000,- Ft-ot. 2.ajánlati
rész: P/1.2.: a nettó 17 000 000, - Ft-ot. t.
A jelen eljárásban a közbeszerzés tárgya alatt AK az alábbiakat érti: 1.ajánlati és 2.ajánlati résznél:Mezőgazdasági gépek és/vagy
adapterek.
A jelen eljárásban az 1. résznél: AK az adásvétele alatt az adásvétel alatt a szükséges leszállítást, üzembe helyezéssel is érti. A jelen
eljárásban a 2. résznél: AK az adásvétele alatt az adásvétel alatt a szükséges leszállítást, üzembe helyezéssel és forgalomba
helyezéssel is érti.
Mindegyik ajánlati rész esetén: AK a 321/2015. (X.30.)Korm.r. 30. § (4) bek. történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra,
hogy jelen ajánlati felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasságfeltételeit és azok
igazolásának módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képezőminősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös AKk
együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. foglaltak szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm.
r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági
követelményeknek valómegfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1. Az ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1)
bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb
közbeszerzés tárgya szerinti (mezőgazdasági gépek és/vagy adapterek adásvétele) referenciáinak ismertetését, amelyet a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. 22. § (1) bek. alapján kell igazolni. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: — a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és székhely), — a teljesítés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmassági minimumkövetelményeknek történőmegfelelés megállapítható legyen), — a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés
időpontját év/ hónap/nap pontossággal megjelölve), — a teljesítés mennyiségét (db), — továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás szükség esetén a fentieken túl tartalmazzon minden olyan adatot,
mely az alkalmasságmegítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Ha egy gazdasági szereplő referenciaként
olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium/közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített,
abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi (közös ajánlattevői) tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bek.ben
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meghatározottakra is. ( kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét
százalékban vagy forintban). AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (8), (11) bekezdésekre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bek.
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 AK ellenkező bizonyításig -az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan vonatkozó referenciával, amely az 1.
ajánlati rész esetén: M/1.1.: legalább 1 db közbeszerzés tárgya (mezőgazdasági gépek és/vagy adapterek adásvétele) szerinti
adásvételre vonatkozó referencia. 2. ajánlati rész esetén: M/1.2.: legalább 4 db közbeszerzés tárgya (mezőgazdasági gépek és/vagy
adapterek adásvétele) szerinti adásvételre vonatkozó referencia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1a) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven
(azaz 36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (azaz 72 hónapon) belül megkezdett adásvételek vehetők figyelembe.
Ugyanaz a referencia mindegyik ajánlati rész esetén figyelembe vehető, amennyiben teljesíti az adott ajánlati rész minimum
előírásait.
A 2. ajánlati rész referenciája több különböző szerződésből is igazolható.
A jelen eljárásban az 1. résznél: AK az adásvétele alatt az adásvétel alatt a szükséges leszállítást, üzembe helyezéssel is érti. A jelen
eljárásban a 2. résznél: AK az adásvétele alatt az adásvétel alatt a szükséges leszállítást, üzembe helyezéssel és forgalomba
helyezéssel is érti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

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
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindegyik ajánlati rész esetén: A támogatás intenzitása: 100,000000 %. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Nyertes ajánlatevő
a teljesítés során 1 (egy) darab végszámla (100 %-os teljesítésnél, az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás
esetén) benyújtására jogosult. Részszámla nincsen. Elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Előleg nincsen. Elszámolás és kifizetés
pénzneme: HUF. Jótállás: min. 12 hónap, többletjótállás: értékelési szempont. Késedelmi kötbér (mértéke a késedelem minden
megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó szerződéses ellenszolgáltatás 0,5%-a, de maximum a teljes nettó szerződéses
ellenszolgáltatás 25%-a ). Meghiúsulási kötbér (mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 25%-a). Továbbiak a KD-ben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem
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Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő:

2020.09.08

10:00

óra/perc

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

Az időtartam hónapban:

2

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.09.08

12:00

Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Nem

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

VI.3) További információk
1. AK az eljárást a Kbt.40.§(1)bek.alapján egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével bonyolítja le. 424
/2017 (XII.19.) Korm. r. 6. § (1) bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő
regisztráció szükséges.Kbt. 57.§(2)bek. alapján az AK előírja, hogy a KD kat ajánlatonként legalább egy ATnek , vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ATnek vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem
átruházhatók. 2. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó
nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani KD-ben foglaltak alapján. 3. Csatolandó Kbt. 66. § (5) bek.
szerinti felolvasólap, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. 4. ATnek, adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: — Az ajánlatot aláíró(k) aláírási
címpéldánya (min. teljes bizonyító erejű magánokiratban), azzal, hogy a 2006.évi V . tv. 9.§(1)bek. szerinti társaság esetén hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintacsatolása szükséges, — ÉS cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos
meghatalmazást, — ÉS folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás
bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT cégügyében változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§
(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 6. AK előírja a Kbt. 66.§(6)bek. szerinti információk megadását EKR űrlapon
nyilatkozva. 7. Ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek.re EKR űrlapon. 8.
Dokumentumokat a Kbt. 47.§(2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 9. AT köteles az EKR űrlapon nyilatkozni
továbbá a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról és az üzleti titokra. 10. Hiánypótlás: Kbt.71. §-ban foglaltak szerint. 11. AK a
szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a gazdasági társaság, illetve jogi személy(projekttársaság) létrehozását. 12. Közös
ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősség vállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az
AKk között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ATt, aki a közös AKket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 13. A Kbt. 35. § (3) bek. alapján a közös
AKk csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését,
figyelemmel a Kbt. 35.§ (2) és (2a) bek.re. 14. Ajánlattevő a műszaki leírás részeként köteles nyilatkozni a megajánlott termék
származási helyéről, gyártójáról és típusáról. Továbbiak az VI.4.3) pontban.

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

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
E-mail:

EKR000291552020

Postai irányítószám:
Telefon:

Ország

Internetcím: (URL)

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Az VI.3. pont folytatása itt: 15. A felhívás III.1.2) pont P/1. pontja szerinti pénzügyi és gazdasági, a III.1.3) pont M/1. pontjai szerinti
műszaki, ill.szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 16. Ajánlathoz csat.részenként a cégszerűen aláírt 1. sz.
melléklet - Ártáblázat, valamint a „Ajánlattevői Műszaki leírás”, mely együttesen szakmai ajánlatnak minősülnek, mindegyik ajánlati
rész esetén. Továbbiak KD 8.1.pontjában. 17. AK nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 18. EKR korlátozott karakterszáma
miatt a további információk a Közbeszerzési Dokumentumokban(=KD)kerülnek részletesen szabályozásra. Ajánlatkérő=AK.
Ajánlattevő=AT. 19. Jelen felhívás IV .2.6) pontja: ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 20. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10 pont. Az 1. és részszempont
esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet 1.
aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. és 3. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában jelzettek szerinti (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
leg-kedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség útmutatója alapján. A 2. értékelési
szempont esetén: Ha AT 12 hónapot ajánl meg, úgy a pontskála alsó határát kapja, azaz 0 pontot, és ha AT minimálisan 12 hónapot
nem ajánl meg, úgy az ajánlat érvénytelen, továbbá 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális
pontszámot (azaz a 10 pontot) kapja. A 3. értékelési szempont esetén: AT a 24 órás vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a
maximális pontszámot (10 pont) kapja, és A 48 órás megajánlás esetén az ajánlattevő 0 pontot kap, és ha AT minimálisan 48 órát nem
ajánl meg, úgy az ajánlat érvénytelen.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (00229). 21. Az ajánlatok a https://ekr.gov.hu/ -n
keresztül nyújthatóak be. Az EKR azonosítószám: EKR000291552020. 22. Ajánlati biztosíték: 1.ajánlati rész esetén nincsen. 2. ajánlati
rész esetén van. A 2.ajánlati rész esetén az ajánlati biztosítékra vonatkozó információk: AK Magyar Államkincstár számlájára (
10024003-01711820
) történő befizetéssel v.átutalással, pénzügyi intézmény v.biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával v.
biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel Kbt.54.§(2)bek.megfelelően. Igazolása:
átutalást igazoló dok.,bankgarancia/készfizető kezesi kötelezvény/ bizt.szerz. eredeti példánya,összhangban a Kbt. 41/A.§ (2) bek.vel.
Ajánlati biztosíték mértéke a 2.résznél: 1 500 000 Ft. AT köteles az EKR űrlapon nyilatkozni továbbá az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról.
Továbbiakat a KD 16. pontjában.
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

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2020.07.30

(A rendszer automatikusan tölti)

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

EKR000291552020

