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(AF) Állattartó farm kivitelezési munkái Kölkeden

Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.17.
Iktatószám: 9879/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Teljesítés helye:

Kölked 0107/2 hrsz-on;A téli beálló: Kölked 0107/2
és a 0108/10 hrsz-on, valamint a farmhoz vezető
út felújítása (azaz zúzott kővel történő burkolása):
Kölked 0109 hrsz.-on kerül megvalósításra.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Nemzeti park működtetése

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325787202
Postai cím: Tettye Tér 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerendás Róbert
Telefon: +36 72517200
E-mail: gerendas.robert@gmail.com
Fax: +36 72517229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ddnp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000033572022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz 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 elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000033572022/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:
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Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
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
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzeti park működtetése

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
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Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Állattartó farm kivitelezési munkái Kölkeden
Hivatkozási szám: EKR000033572022

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen eljárásban: "Állattartó farm kivitelezési munkái Kölkeden" = "Állattartó farm kivitelezési
munkái Kölkeden a LIFE17 IPE/HU/000018, GRASSLAND-HU projekt keretében 2 ajánlati részben
(1. ajánlati rész: Szálas takarmánytároló, 2. ajánlati rész: Téli beálló, út és vízbekötés)”

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
1. ajánlati rész: Szálas takarmánytároló
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Kölked 0107/2 hrsz-on
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
253,75 m2 alapterületű szálas takarmány tároló létesítése
Részletesen:
Szálastakarmány tároló – 1. rész
Oszlopzsaluzás 38,4 m2
Fából készült zsalu éleinek letörése 88 m
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel 52,88 m3
Munkagödör földkiemelése 64,38 m3
Földvisszatöltés 41,3 m3
Tükörkészítés 705,12 m2
Tömörítés 141,02 m3
Tömörítés 41,3 m3
Simító hengerlés 705,12 m2
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel 23,08 m3
Fejtett föld tolása és elteregetése 23,08 m3
Fejtett föld mozgatása 23,08 m3
Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával 352,56 m2
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 19,35 m3
Szerelőbeton készítése 1,93 m3
Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben 38,4 m2
Oszlop, pillér készítése, vasbetonból 5,76 m3
Épület-acélváz szerelése 282,52 m2
Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése 40,88 m
Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése 251 m
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből 310 m2
Függőereszcsatorna szerelése 41,5 m
Lefolyócső szerelése 22 m
Oromszegély szerelése 29,88 m
Gerincfedés szerelése 20,75 m
Villámvédelem:
Villanyszerelés földmunkája 70 m
Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba 80 m
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése 9 db
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése 9 db

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.AK köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. Építési beruházás
pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció
és a tételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű
(átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazása nélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint
átalányárért teljes körűen vállalkozik.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (Hónap) 15
2 3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.1. alkalmassági követelménynek megfelelő szakember
többlettapasztalata (Hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE17 IPE/HU/000018, GRASSLAND-HU projekt

II.2.13) További információ
A II.2.7. pont részletesen: A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától
számított 6 hónap.

II.2.1) Elnevezés:
2.ajánlati rész: Téli beálló, út és vízbekötés
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A téli beálló: Kölked 0107/2 és a 0108/10 hrsz-on, valamint
a farmhoz vezető út felújítása (azaz zúzott kővel történő burkolása): Kölked 0109 hrsz.-on kerül
megvalósításra.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
148,18 m2 alapterületű téli beálló létesítése 119,55 m2 kifutóval 
Előregyártott műanyag tartály elhelyezése, földbe süllyesztett kivitelben GRÜNWALD AQUA , 
térfogat 50m3 
Kölked 0109 hrsz számú földút felújítása: hosszúság 120 m, szélesség 3,0 m, padkák 0,5-0,5 m 
Részletesen: 
Kölked, 0109 hrsz mezőgazdasági út felújítása. 
KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése 1 db 
Füvesítés sík felületen 113 m2 
Gyomos, szennyezett föld leszedése 131 m3 
Tükörkészítés tömörítés nélkül 394 m2 
Simító hengerlés 507 m2 
Fejtett föld és törmelék felrakása 221 m3 
Tömörítés 24 m3 
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 130 m3 
Állattartó: 
Gépészet: 
Vízóraakna építése kisméretű téglából 1 db 
Munkaárok földkiemelése 35 m3 
Földvisszatöltés 28 m3 
Tömörítés 35 m3 
Vasbeton szennyvíztároló, csapadékvízgyűjtő tartály építése 1 db 
Vízzárósági vizsgálat 30 cm 46 m 
Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 72 m 
PE polietilén lefolyócső szerelése 2 db 
PE polietilén lefolyócső szerelése 2db 
Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró 2db 
Kerékmosó: 
Kétoldali falzsaluzás 22,8 m2 
Egyoldali falzsaluzás 6,39 m2 
Fából készült zsalu éleinek letörése 46,4 m 
Tükörkészítés 46,91 m2 
Tömörítés 16,42 m3 
Simító hengerlés 46,91 m2 
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 0,511 t 
Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben 46,91 m2 
Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben 22,8 m2
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Beton aljzat felületképzéséért többletidő 46,91 m2 
Friss betonfelület vegyszeres 69,71 m2 
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 46,91 m2 
Makadám út 0107/2 hrsz. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 51,98 m3 
Munkagödör földkiemelése 38,98 m3 
Tükörkészítés tömörítés nélkül 259,89 m2 
Padkarendezés gépi erővel 46 m2 
Simító hengerlés 259,89 m2 
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre 38,98 m3 
Fejtett föld tolása és elteregetése 38,98 m3 
Fejtett föld mozgatása 38,98 m3 
Töltésalapozás geotextíliával 100 m2 
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 64,97 m3 
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 25,99 m3 
Köz és térvilágítás 5 db 
Makadám út 0108/10 hrsz. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel 25,43 m3 
Munkagödör földkiemelése 19,07 m3 
Tükörkészítés tömörítés nélkül 127,16 m2 
Padkarendezés gépi erővel 27 m2 
Simító hengerlés 127,16 m2 
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre 19,07 m3 
Fejtett föld tolása és elteregetése 19,07 m3 
Fejtett föld mozgatása 19,07 m3 
Töltésalapozás geotextíliával 100 m2 
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 31,79 m3 
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 12,72 m3 
Téli beálló: 
Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása 14,4 m2 
Kétoldali falzsaluzás 90,4 m2 
Egyoldali falzsaluzás 28,18 m2 
Oszlopzsaluzás 12 m2 
Fából készült zsalu éleinek letörése 55,2 m 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése 107,09 m3 
Munkagödör földkiemelése 238,84 m3 
Tükörkészítés tömörítés nélkül 477,68 m2 
Tömörítés 281,91 m3 
Simító hengerlés 477,68 m2 
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel 246,17 m3 
Fejtett föld tolása és elteregetése 246,17 m3 
Fejtett föld mozgatása 246,17 m3 
Feltöltések alap- és lábazati falak közé 281,91 m3 
Betonacél helyszíni szerelése 0,5732 t 
Betonacél helyszíni szerelése 0,6955 t 
Betonacél helyszíni szerelése 0,4092 t 
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Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben 90,4 m2 
Vasbetonfal készítése 11,3 m3 
Oszlop, pillér készítése, vasbetonból 1,5 m3 
Ipari térburkolatok készítése 86,14 m3 
Beton aljzat felületképzéséért többletidő 477,68 m2 
Beton aljzat kiegészítő műveletek, 82,38 m 
Felület-előkészítés, fóliaterítés 430,69 m2 
Friss betonfelület vegyszeres utókezelése 568,08 m2 
Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése 44,53 m 
Kengyelvázas csatlakozó 22,6 m 
Épület-acélváz szerelése 176,23 m2 
Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése 67,97 m 
Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése 158,2 m 
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből 186,8 m2 
Szelemenek elhelyezése 51,36 m 
Hézagos faburkolat készítése 44,04 m2 
Fa karám építése pallóból 26,5 m 
Függőereszcsatorna szerelése 18,55 m 
Lefolyócső szerelése 8,6 m 
Karámkapu készítése és elhelyezése 4 db 
Terelőkarám készítése 41,35 m 
Állatmérleghez kaloda készítése és elhelyezése 1 db 
Tru Test mobil állatmérleg 1 db 
Mobil rámpa 1 db 
Duo Thermo 2 labdás fagymentes itató 2 db 
Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése 7 m 
Térburkolat: 
Egyoldali falzsaluzás 7,4 m2 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése 32,82 m3 
Munkagödör földkiemelése 57,44 m3 
Tükörkészítés tömörítés nélkül 164,1 m2 
Tömörítés 57,44 m3 
Simító hengerlés 164,1 m2 
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel 57,44 m3 
Ipari térburkolatok készítése 32,82 m3 
Beton aljzat 164,1 m2 
Beton aljzat 36,98 m 
Villany és villámvédelem: 
Villanyszerelés földmunkája 240m 
Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése 50m 
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 60m 
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel 140m 
Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban 140m 
Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése 100 db 
Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre 100m 
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése 8 db 
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Tűzivíz tározó 
Előregyártott műanyag tartály elhelyezése, földbe süllyesztett kivitelben GRÜNWALD AQUA ,
térfogat 50m3 
 
 
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.AK köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. Építési beruházás
pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció
és a tételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű
(átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazása nélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint
átalányárért teljes körűen vállalkozik. 
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (Hónap) 15
2 3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.2. alkalmassági követelménynek megfelelő szakember
többlettapasztalata (Hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE17 IPE/HU/000018, GRASSLAND-HU projekt

II.2.13) További információ
A II.2.7. pont részletesen: A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától
számított 6 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Mindegyik résznél irányadó külön-külön:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A.§-t, azaz ajánlattevőnek a kizáró okok igazolását az
ajánlatba szükséges benyújtani. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b)
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindegyik résznél irányadó külön-külön: 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 
i) pont ib) alpontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia, akként, hogy Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont 
a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot köteles csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles 
benyújtani a kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 
a kizáró okokra vonatkozóan a tárgyi közbeszerzési eljárás 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 be. A Kbt. 
64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
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kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé
vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a
Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az
ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bekezdése
alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 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. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be! A Kbt. 114/A. § (3)
bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani! A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése
szerint a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattevő
ajánlatában nyilatkozik, arról hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Mindegyik résznél irányadó külön-külön:
Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Mindegyik résznél irányadó
külön-külön:
Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindegyik résznél irányadó külön-külön:
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Mindegyik résznél irányadó
külön-külön:
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindegyik résznél irányadó külön-külön: 
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár el, így a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell 
benyújtaniuk. 
M/1.: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
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Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,
végzettségük /képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. 
Csatolandó: 
— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a
betölteni kívánt pozíció megjelölésével, 
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok, 
— szakmai tapasztalatot (év,hónap bontásban) egyértelműen igazoló, szakember által saját
kezűleg aláírt önéletrajz valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott
szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll. 
— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. 
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott
szakember tapasztalati idejébe. 
Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe
vételre. Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az
ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai
nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes
jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. 
Amennyiben az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek
szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakmai gyakorlati
idő bemutatása, és a diploma/iskolai oklevél csatolása ezen szakember esetében nem
szükséges, a bejegyzése ténye alapján AK automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember
az előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben a szakmai
önéletrajzban a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot, és a jogosultság megszerzésének
idejét (év/hónap/nap pontossággal) fel kell tüntetni. 
 
Csatolni kell továbbá "Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások
vonatkozásában bemutatott szakemberek" című EKR űrlapot kitöltve. Ezen EKR űrlapot csak az
alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns szakember tekintetében kell
kitölteni. AK felhívja AT figyelmét, miszerint ATnek a fentiekben hivatkozott EKR űrlap esetén az
"Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági
követelmény megnevezése" pontban az M/1.1 vagy M/1.2. pont szerinti hivatkozást kell
rögzíteni. Továbbá az EKR űrlapban "szervezet" alatt a szakemberrel munkajogviszonyban vagy
a munkajogviszonyon kívül álló egyéb jogviszonyt kell feltüntetni, mely jelen közbeszerzési
eljárásban relevanciával bír.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindegyik résznél irányadó külön-külön: 
M/1.: 
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár el, így a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell 
benyújtaniuk. 
1. ajánlati rész esetén: 
M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki - a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, vagy azzal 
egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai



14

gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség
egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg. 
2. ajánlati rész esetén: 
M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki - a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, vagy azzal
egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség
egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg. 
Az egyes részek között a szakemberek közötti átfedés megengedett.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindegyik résznél irányadó külön-külön: 
Késedelmi kötbér: Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, 
amelyért felelős - késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi 
kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó 
szerződéses ellenérték 0,5 %-a, maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a. A 
kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania 
kellene – a szerződést Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal 
felmondani vagy a szerződéstől elállni, mely okán a Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre 
lesz kötelezett. Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős 
meghiúsul vagy Vállalkozó a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi, Vállalkozó 
a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér érvényesítése a 
teljesítés követelését kizárja. 
Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre 
jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését Vállalkozó a munkaterület átadásától számított 15 
naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért Vállalkozó felelős. 
Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
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Jótállási biztosíték: Jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5 % -a, amely a szerződés teljesítésének – a sikeres műszaki átadás-átvétel –
időpontjától a jótállási kötelezettség lejáratát követő 30. napjáig tart. A jótállási biztosítékot a
szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték
nyújtható a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján meghatározott módon. 
Jótállás: Értékelési szempont, időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű,
de nem lehet kevesebb, mint a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. A 36
hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik. 
Továbbiak a KD-ben.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Mindegyik résznél irányadó külön-külön: 
A jelen szerződés összegének finanszírozása a LIFE17 IPE/HU/000018 azonosítószámú, LIFE-IP 
GRASSLAND-HU projekt keretében kerül finanszírozásra. 
A támogatás intenzitása: 100,000000 %. 
A támogatás forrása: utófinanszírozás. 
 
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 
1. ajánlati rész vonatkozásában: Megrendelő 1 (egy) db előlegszámla, valamint 2 (kettő) db 
részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget. 
Megrendelő az alábbiaknak megfelelő részszámlázási lehetőséget biztosít: 
Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás árazott 
költségvetés szerint megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban kerülhet sor az alábbiak 
szerint. 
Vállalkozó az első részszámla kibocsátására 40 %-ot elérő készültségi fok elérését esetén 
jogosult. 
A második részszámla kiállítására Vállalkozó legkésőbb az 80%-os készültségi fok elérése 
esetén jogosult. 
A végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 
20%-ánál, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel 
összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérésekor, a kivitelezés 
nettó szerződéses értékének a kifizetett részszámla összegével csökkentett mértékben. 
 
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a munkaterület 
rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítési igazolásban 
való elismerése. 
2. ajánlati rész vonatkozásában: Megrendelő 1 (egy) db előlegszámla, valamint - a 7.8.pont 
szerinti megosztás figyelembe vétele mellett - 4 db részszámla (külön-külön részszámlák 
engedélyköteles építési tételek és nem engedélyköteles építési jellegű tételek szerinti 
megosztásban) és 1 (egy) db végszámla (külön-külön részszámlák engedélyköteles építési 
tételek és nem engedélyköteles építési jellegű tételek szerinti megosztásban) benyújtására ad 
lehetőséget.
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Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít a 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32. § -ban
foglaltaknak megfelelően. 
Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás árazott
költségvetés szerint megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban kerülhet sor az alábbiak
szerint. 
Vállalkozó az első részszámla kibocsátására – a 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32. § (4)
bekezdésének is megfelelően - 15 %-ot elérő, megvalósult teljesítés esetén jogosult. 
Vállalkozó a második részszámla kibocsátására a legalább 35%-os készültségi fok elérését
követően jogosult. 
A harmadik részszámla kiállítására Vállalkozó legkésőbb az 55%-os készültségi fok elérése
esetében jogosult. 
A negyedik részszámla kiállítására Vállalkozó legkésőbb a 80%-os készültségi fok elérése
esetében jogosult. 
A végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás
20%-ánál, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel
összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérésekor, a kivitelezés
nettó szerződéses értékének a kifizetett részszámla összegével csökkentett mértékben. 
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a munkaterület
rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítési igazolásban
való elismerése. 
Továbbiak a KD-ben.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Mindegyik résznél irányadó külön-külön: AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi
lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek
gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
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:
III.1.6. és III.1.7. pontban foglaltak az irányadóak.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.2) 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

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a 424/2017 (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (1)-(3) bekezdései 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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 180.000 Ft, 2.rész: 350.000 Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10024003-01711820-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Teljesíthető a Közbeszerzési
Dokumentumokban megadottak szerint. Igazolás:befizetést/átutalást igazoló dok.; garancia
biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló
dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény.
A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi
CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus
okirati formában szükséges benyújtani. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a
KD tartalmazza.
Az ajánlati biztosíték mértéke nettó Ft.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
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Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:

0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:

1. értékelési sz. esetében fordított ar. módsz. 2. és 3. értékelési sz. pontszámok kiszámítása a
Min.kiadott Útm. Kbt. 77. § (1) bek.legkedvezőbb szint, ill.legkedvezőtlenebb elvárás
meghat.arányosítás.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő
benyújtását.

VI.3.9) További információk: 1.Helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022.05.25. nap 10:00 óra , Hely: 
DDNPI Béda-Karapancsa Tájegységi Iroda, 7717 Kölked, Mátyás utca 0107/2 hrsz. 
2.AK az eljárás során a 322/2015.(X.30.)Korm.rendelet, továbbá a 424/2017(XII.19.)Korm.rendelet, 2015. 
évi CXLIII. törvény és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján jár el. 
3.AT nem tehet többváltozatú ajánlatot. 
4. Hiánypótlás lehetősége:Kbt.71.§ szt. 
5. Ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő 
órával később kezdi meg a 424 /2017(XII.19.)Korm.r.15.§(2) bekezdése alapján. Bontási eljárásra a 
424/2017 (XII .19.)Korm.r.15. § (2)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók. 
6.AK nem alkalmazza a Kbt.114.§(11) bek.t. 
7. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját. 
8.AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, 
valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
9. Ajánlatok összeállításával, benyújtásával kapcs. összes költség AT-őt terheli. 
10. AT előírja a nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről. 
11. AT köteles csatolni felolvasólapot, köteles Kbt. 66. § (2) bek.re, a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d)-re nyilatkozni. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes 
terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési 
kiírást, valamint mindezt Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolnia szükséges. 
12. AT köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni legalább 1.rész esetén: 10.000.000,-Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 2. rész 
esetén: 30.000.000,-Ft/év és legalább 15.000.000,- Ft/káresemény mértékű, teljes körű 
építési-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra, a KD-ben foglaltak alapján,
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és erről nyilatkozni. 
13. Kiegészítő tájékoztatás: kizárólag írásban az EKR rendszeren keresztül. 
14. Eljárást megindító felhívásban , KD-ban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII.tv. (azaz
a Kbt.) 322/2015.(X.30.)Korm. rendelet, továbbá a 424/2017(XII.19.)Korm.rendelet, 272/2014. (XI.
5.)Korm. rendelet irányadóak. 
15.Rövidítések:AT= Ajánlattevő,AK=Ajánlatkérő,KD=Közbeszerzési Dokumentumok. 
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (lajstromszám: 00229) 
17. A Kbt. 76. § (5) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1)-(2) bek. alapján a legjobb ár-érték az
alábbi részszempontok szerint: 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10. A legjobb árérték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. Az 1. értékelési szempont
esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám;
2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az értékelés módszere a 2. és
a 3. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű
útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával
történik. 
18. EKR azonosítószám: EKR000033572022 
19. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül. 
20. EKR karakterkorlát okán jelen eljárásban az eljárás teljes neve:"Kivitelezési munkák Kölkeden
LIFE17 IPE/HU/000018, GRASSLAND-HU projekt keretében 2 ajánlati részben (1. ajánlati rész: Szálas
takarmánytároló, 2. ajánlati rész: Téli beálló, út és vízbekötés)” 
21. Továbbiak KD-ben.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei 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 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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