ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001608982021
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Erdei parkoló pontok (autós pihenők ) fejlesztése

Ajánlatkérő
neve:

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

9342/2022

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:

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Postai cím:

Mátyás király Utca 6

Város:

Visegrád

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU120

Dr.

Bolla

dr.bolla.krisztina@pprt.hu

10901816213

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

2025

Ország:

Krisztina
+36 209846161

Magyarország
Rita

+36 26398229

Fax:

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

https://www.parkerdo.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JT Credit Pénzügyi és Szolgáltató Kft.

Postai cím:

Kossuth L. Utca 27

Város:

Kiskunhalas

EKR001608982021

NUTS-kód:

HU331

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

6400

Ország:

13107341203

Magyarország

2022.05.16 09:30:47

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Dr.

Simon

kozbeszerzes@jtcredit.hu

Piroska
+36 303309740

Telefon:

Fax:

Internetcím(ek)
www.jtcredit.hu

Lebonyolító címe:
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/EKR001608982021/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/EKR001608982021/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 Támogatott szervezet
meghatározása:

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

EKR001608982021

Erdei parkoló pontok (autós pihenők ) fejlesztése
EKR001608982021

Nem

Fő CPV-kód(ok):
45233200-1
Építési beruházás

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

Összesen 9 helyszínen és 13 alhelyszínen 428 db személygépkocsi parkoló és 10 db busz parkoló
kialakítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

2

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

II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Erdei parkoló pontok fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
45233200-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU12 Pest

A teljesítés fő helyszíne:

Szentendre 0574/4a, b, 0572/3, 0586/5a,b,c, 071, 072 hrsz., Pilismarót 0201, 0206 hrsz.,
Pilisszentkereszt 041/10 hrsz., Pilisszentlászló 0125, 0156, 0157/2, 0145d, 0107d hrsz., Visegrád Mátyás
kir.u6

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Erdei parkoló pontok (autós pihenők) kialakítása a Pilisi Parkerdő Zrt. területén, 8 helyszínt (parkoló pontot) érintően.
1. helyszín: Hegytető parkoló (Pilisszentlászló) - murvás kialakítás. A területen 1 db mozgáskorlátozottak részére fenntartott, 5 db
párhuzamos megállású és 17 db merőleges megállású parkoló, összesen 23 férőhely helyezhető el. Teljes terület 711 m2.
3. helyszín: Lajos-forrási parkoló (Szentendre) – murvás burkolat. A területen 8 férőhelyes párhuzamos megállású, és 15 férőhelyes
merőleges megállású parkoló helyezhető el, összesen 23 állás. Teljes terület 636 m2.
4. helyszín: Sztaravodai erdészház (Szentendre) – murvás kialakítás. A burkolt út melletti 0572/3b helyrajzi számon belül összesen 6
db párhuzamos megállású parkolóállás helyezhető el. Teljes terület 98 m2.
5. helyszín: „Mózer” parkoló (Pilismarót)– murvás kialakítás. A területen 58 db merőleges megállású
parkoló, és 1 db autóbusz parkoló helyezhető el. Teljes terület 1536 m2.
6. Kakashegyi parkoló (Pilisszentkereszt)– murvás kialakítás (kiegészítő aszfalt burkolattal). A területen 1 férőhelyes
mozgáskorlátozottak részére fenntartott és 18 db merőleges megállású parkolót tudtunk elhelyezni. Teljes terület: aszfalt: 27 m2,
murva: 508 m2.
7. Apátkúti parkoló (Visegrád) - aszfalt burkolat. A területen összesen 9 db ferde (45o) megállású parkoló helyet lehet
kialakítani. Teljes terület 260 m2.
8. Dömörkapui parkoló (Szentendre) – aszfalt burkolat. A területen összesen 1db mozgáskorlátozottak részére fenntartott és 41 db
merőleges megállású parkoló helyet lehet kialakítani. Teljes terület 1116 m2.
9. Kisrigó étterem előtti parkoló (Pilisszentlászló)– murvás burkolat (kiegészítő aszfalt burkolattal). A területen 28 db merőleges
megállású parkoló helyezhető el. Teljes terület: aszfalt: 19 m2, murva: 845 m2.
A parkoló pontok erdőterületen, valamint védett-, ill. Natura 2000-es területen helyezkednek el.
II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban
megadva; 0 hónap – 36 hónap)

10

3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban
megadva; 0 hónap – 36 hónap)

10

4. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.c) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban
megadva; 0 hónap – 36 hónap)

10

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

70

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:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

120

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

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

Nem

II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében többlet szakmai tapasztalat alatt
a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdészeti létesítmény kivitelezésben, ill. felújításában szerzett tapasztalat. Ajánlatkérő
erdészeti létesítmény alatt a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1)
bek. a-d.) pontja szerinti létesítményt érti.
A II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban rögzített időtartam alatt
Ajánlatkérő 120 napot ért.
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II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Mogyoró hegyi parkoló pontok fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
45233200-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU12 Pest

A teljesítés fő helyszíne:

Visegrád 0166, 0149, 087/8, 086, 089, 0110, 0113, 0114, 0119, 068/2 hrsz., Visegrád, Mátyás király u. 6.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
2. Mogyoróhegyi parkolók (Visegrád)
02.1. Mogyoró hegy parkoló 1. helyszín - aszfalt burkolat + térkő. A területen 35 férőhelyes ferde megállású parkoló, 24 férőhelyes
párhuzamos megállású parkoló, 22 férőhelyes merőleges megállású parkoló, összesen:81 db férőhely biztosítható. Teljes terület:
aszfalt: 2912 m2 + térkő: 272 m2.
02.02.Mogyoró hegy parkoló 2. helyszín - aszfalt burkolat + térkő. A területen összesen 51 merőleges megállású parkoló helyet lehet
kialakítani. Teljes terület: aszfalt: 1054 m2 + térkő 45 m2.
02.03.Mogyoró hegy parkoló 3. helyszín - aszfalt burkolat + térkő. A területen összesen 2 db mozgáskorlátozottaknak fenntartott és
28 db merőleges megállású parkoló helyet lehet kialakítani. Teljes terület: aszfalt: 1142 m2 + térkő: 77 m2.
02.04.Mogyoró hegy étterem parkoló– murvás kialakítás. A területen összesen 1 db mozgáskorlátozottak részére fenntartott és 21 db
merőleges megállású parkoló helyet lehet kialakítani. Teljes terület: 283 m2.
02.05.Mogyoró hegy buszforduló parkoló - aszfalt burkolat murva. A területen összesen 2db mozgáskorlátozottak részére fenntartott
és 34 db merőleges megállású parkoló helyet lehet kialakítani. Az autóbuszok részére 6 db ferde megállású férőhelyet biztosítottunk.
Továbbá a Panoráma út mellett a sípályával szemben 3 db párhuzamos megállású murvás burkolatú autóbusz parkoló alakítható ki.
Teljes terület: aszfalt: 2260 m2 murva: 276 m2.
A parkoló pontok erdőterületen, valamint védett-, ill. Natura 2000-es területen helyezkednek el.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban
megadva; 0 hónap – 36 hónap)

10

3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban
megadva; 0 hónap – 36 hónap)

10

4. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.c) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban
megadva; 0 hónap – 36 hónap)

10

Költség kritérium:
Ár kritérium:

Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség

70

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)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

90

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben az opciós tétel (térvilágítás kiépítésére vonatkozó feladat) megrendelésre kerül, a teljesítési határidő meghosszabbodik
oly módon, hogy az opció megrendelés napját követő naptól számítva 60 napos teljesítési időszak áll a Vállalkozó rendelkezésére.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók ismertetése:
A 2.1, 2.2. és 2.3. helyszínekhez kapcsolódóan a térvilágítási feladat opciós feladatként kerülhet megrendelésre. A tervezési területen
csak magánhálózati infrastruktúra helyezkedik el. Az opciós feladat keretében szükséges 46 db új lámpatest létesítése, melyek külön
mért hálózatról kapnak betáplálást és alkonykapcsolós vezérléssel működnek.
További információk a dokumentációban.
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

Nem

II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében többlet szakmai tapasztalat alatt
a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdészeti létesítmény kivitelezésben, ill. felújításában szerzett tapasztalat. Ajánlatkérő
erdészeti létesítmény alatt a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1)
bek. a-d.) pontja szerinti létesítményt érti. A II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama pontban rögzített időtartam alatt Ajánlatkérő 90 napot ért.

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:
Kizáró okok mindkét részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) vagy alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. A
gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben
a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Megkövetelt igazolási mód valamennyi részben: A magyarországi letelepedésű AT-(k), valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:KR. ) 4. § és 8. §-ai
szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett AT
esetében az ajánlatkérő (továbbiakban AK) a KR. 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
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benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A KR.15. § (1) bekezdése alapján az
AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg. A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a
kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, az igazolásra
pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Felhívjuk a figyelmet a KR.
1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kbt.69.§(11a) bek.-re.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
SZ/1.: Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság valamennyi részben:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett
nyilvántartásaiban az ajánlattevő építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplését. Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén az AT a KR. 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti,
kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
SZ/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett
nyilvántartásaiban az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Ak.felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. mindkét részben: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási
mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X.
30) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevőnek kell a
formanyomtatványt benyújtania. A
bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást
megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt előző három üzleti év közbeszerzés tárgyából
(erdészeti létesítmények kivitelezése, ill. felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha
Ajánlattevő a fenti 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 alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. A
Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A jogutódlás esetére Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek. A Kbt. 65. § (8) bekezdése
alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mindkét részben: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a(z) - általános forgalmi adó
nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (erdészeti létesítmények kivitelezése, ill. felújítása) nettó árbevétele összesen nem éri
el a 80.000.000 HUF-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő a rögzített feltételnek való megfelelés, az nem duplikálódik.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Mindkét részre vonatkozóan:
Az alkalmasság (továbbiakban:alk.) igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.
Igazolási mód: Ajánlatkérő a KR. 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M/1. és M/2.pontban foglalt alk. követelmény előzetes
igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az
előírt alk-i követelményeknek. Ebben az esetben az alk- i követelményeket nem kell az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alk.
igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevő. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7)
bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére.
Utólagos igazolás: Az alk.-i követelményekre vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4) -(6)
bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a KR. 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással.A KR. 21. § (2a) a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. Előírt tartalom:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme);
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alk-i feltételnek történő megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
-a referencia teljesítésének helye ;
- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia építési beruházás valamennyi releváns mennyiségi adata (m2, m, db, stb.);
- amennyiben AT a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen
mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás
/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező
időpontját) kell érteni. Közös részvételre jelentkezés esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.
M/2. AT-nek ismertetnie kell KR.21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezését, végzettségük, illetve
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be akar vonni a teljesítésbe. Meg kell jelölni a szakember nevét, azt a
követelményt, amelyre bevonásra kerül, és azt az információt, hogy mely szervezettel milyen jogviszonyban áll.
M/2. pont a) alpontjában előírt szakember tekintetében: Az erdészeti szakirányítói névjegyzékbe való bejegyzést hatósági bizonyítvány
/igazolás igazolja. Az előírt minimumkövetelmény meglétének ellenőrzésére AK-nek nem áll rendelkezésre ingyenes elérhető
nyilvántartás, a nyilvántartásból nem ellenőrizhető a megfelelés, ezért AT-nek-ha a szakember azzal már rendelkezik- csatolnia kell a
nevezett szakembernek a névjegyzékben szereplésről szóló hatósági bizonyítványát/igazolását.
M/2. pont b) és c.) alpont tekintetében: amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai
nyilvántartásba vétellel, megadandó a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, oly módon, hogy AK a
szereplés tényét egyértelműen ellenőrizni tudja, illetve a jogosultság meglétét igazoló irat csatolható, de – amennyiben a jogosultság
meglétének ténye nyilvánosan ingyenesen elérhető adatbázisból ellenőrizhető – ilyen dokumentum csatolása nem kötelező (ellenkező
esetben a dokumentumot AK. felhívására be kell nyújtani). Amennyiben az a-b-c) pontok szerint bemutatott szakember az ajánlattétel
időpontjában még nem rendelkezik erdészeti hatósági/kamarai nyilvántartásba vétellel, a benyújtott önéletrajzának maradéktalanul
alkalmasnak kell lennie a vonatkozó alkalmassági követelmények igazolására. Valamennyi szakember tekintetében csatolni kell
továbbá a szakember: - saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az alk- i követelménynek való megfelelés maradéktalan
igazolására, ide értve a többlet tapasztalat igazolását, - a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, ami alapján AK.
ellenőrizni tudja a megnevezett szakember megfelelő végzettségét és adott esetben a jogszabály szerint az adott végzettséghez
kapcsolódó kötelező gyakorlati idő hosszát. Csatolni kell a szakemberek (M/2) rendelkezésre állási nyilatkozatát. Szakemberekre
vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, amely alapján adott esetben eldönthető a szakember esetében a 266/2013.
KR. által a jogosultság megszerzéséhez, ill. az erdészeti hatóság nyilvántartásba vételhez szükséges gyakorlat megléte. AK. a
jogszabályban előírt megfelelő gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A gyakorlati időt év/hó pontossággal kérjük
megadni. AK. felhívja AT-k figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele bármely szakember
gyakorlati idejébe, és a megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítésébe bevonni. Kbt. 65.§ (6)bek. alapján az alk.
követelménynek a közös AT-k együttesen együttesen is megfelelhetnek. Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk- i követelménynek AT-k
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. A Kbt. 67. § (3) bek.alapján a kapacitásait rendelkezésre bocs. szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alk-i feltételnek való megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60
hónapban teljesített referenciával az alábbiak szerint:
1. részben:
a.) min. összesen 950 m2 aszfalt burkolatú felület felújításra- és/vagy építésre vonatkozó kivitelezési tevékenység, amely burkolt
felület min. 30 %-ban védettség alatt álló és/vagy Natura 2000, és/vagy erdőterületen található.
b.) min. összesen 3000 m2 murvás kialakítású felület felújításra- és/vagy építésre vonatkozó kivitelezési tevékenység, amely burkolt
felület min. 30 %-ban védettség alatt álló és/vagy Natura 2000, és/vagy erdőterületen található.
2. részben:
a.) min. összesen 4000 m2 aszfalt burkolatú felület felújításra- és/vagy építésre vonatkozó kivitelezési tevékenység, amely burkolt
felület min. 30 %-a, védettség alatt álló és/vagy Natura 2000, és/vagy erdőterületen található;
b.) min. összesen 350 m2 murvás kialakítású felület felújításra- és/vagy építésre vonatkozó kivitelezési tevékenység, amely burkolt
felület min. 30 %-ban védettség alatt álló és/vagy Natura 2000, és/vagy erdőterületen található.
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Az előírások egy vagy több referencia munkával is teljesíthetőek. Ajánlatkérő a „min 30 %-os előírást” nem a referenciában
bemutatott teljes felületre, hanem az alkalmassági követelményként általa előírt felületi mennyiségi követelményre vetítve érti.
Mindkét részen történő indulás esetén elegendő a vonatkozó magasabb követelménynek megfelelni, tehát a mennyiségek az
alkalmassági követelmény szintjén nem adódnak össze.
Mindkét részben: M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a)legalább 1 fővel, aki az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 5. § 14. pont szerint
jogosult erdészeti szakszemélyzetnek minősül (14. jogosult erdészeti szakszemélyzet: az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály
szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező, az erdészeti hatóság által vezetett erdészeti szakirányítói
névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzet besorolással nyilvántartott erdészeti szakszemélyzet;) VAGY rendelkezik az erdészeti
hatóság általi, jogosult erdészeti szakszemélyzetként történő nyilvántartásba vételhez szükséges feltételekkel: a 2009. évi XXXVII. tv.
5. § 7. pont szerint erdészeti szakszemélyzetnek minősül és rendelkezik a jogszabályban meghatározott tartalmú, két éves erdészeti
szakmai gyakorlattal.
b) - legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész (a sajátos építményfajták
felelős műszaki vezetői szakterületek) - 2. pontja „Közlekedési Építmények szakterület ” MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű),
- VAGY 3. pontja „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete” (MV-KÉ-R) kategóriájú (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkező, VAGY a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap erdészeti létesítmény kivitelezésben, illetve
felújításban szerzett tapasztalattal.
c) legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Mélyépítési és
mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M kategóriájú azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, VAGY a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai
gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap erdészeti létesítmény kivitelezésben, illetve
felújításban szerzett tapasztalattal. Az egyenértékűséget AT-nek kell bizonyítania. Ajánlatkérő erdészeti létesítmény alatt a következőt
érti: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. jogszabály 15. § (1) bek. a-d.) pontja
szerinti létesítmények.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
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

Nem

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:
Mindkét részben:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke (opció nélkül számított) nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap minden
megkezdett naptári napra. A késedelemmel érintett napok száma maximum 30 nap lehet, a késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó
vállalkozási díj 15 %-a.
b) A meghiúsulási kötbér mértéke az (opció nélkül számított) nettó vállalkozói díj 20 %-a, amely a késedelmi kötbér összegen felül
értendő.
c) Jótállás kötelezettség: Ajánlattevő 36 hónap jótállást vállal.
d) A jótállás időszakára jótállási biztosíték letétele szükséges, mértéke: a teljes nettó ajánlati ár 2 %-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás (adott esetben opciót is ideértve) 15 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, szabályszerű előlegbekérő alapján. Az előleg megfizetése az
előlegbekérő dokumentum alapján történik, majd az összeg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámla
kiállítása is szükséges.
Az előlegszámla ellenértéke a résszámlák összegéből kerül levonásra, oly módon, hogy az előleg összegének 50 %-a a harmadik részszámlából, a másik 50 %-a pedig a negyedik rész-számlából kerül elszámolásra. Kerekítés a matematikai szabályok szerint lehetséges.
A szerződés esetleges későbbi módosítása az előleg összegét nem érinti. Ha a nyertes ajánlattevő kevesebb rész-számlát állít ki, mint
a szerződés szerint lehetséges, az előleg összegét a végszámlát megelőző rész-számlából (egy rész-számla esetén), ill. a végszámlát
megelőző utolsó kettő rész-számlából megosztva kell elszámolni.
A folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával
összhangban kell felhasználni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak
kapcsán – ideértve a nyertes ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Az előleg fizetését a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a dokumentáció és a Szerződés-tervezet tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 135. §-ban és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően történik. Ajánlatkérő az ellenértéket teljesítésigazolás alapján, az előbbieknek megfelelően kiállított számla
kézhezvételét követő 21 naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes Ajánlattevő megjelölt bankszámlaszámára. További
információk a közbeszerzési dokumentumokban. A megítélt támogatáshoz képest a finanszírozás 100 %-os mértékű.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

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

Igen
Nem
Nem
Nem

Tárgyalásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás

Nem
Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

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

Nem
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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

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

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

2022.06.15

11:00

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:

2022.06.15

Hely:

EKR

13:00

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:
A fizetés elektronikus úton történik:

Nem
Igen
Igen

VI.3) További információk
Mindkét részben:
1) Ajánlatkérő (továbbiakban AK.)a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott elektronikus
közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési
dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételétől elérhetőek az EKR-ben.
2) Az ajánlat összeállítása során Ajánlattevőnek (továbbiakban AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12 §-ában foglaltakra.
3) Az ajánlathoz – elektronikus űrlap formájában - felolvasólapot kell csatolni, és AT. nyilatkozatát –
elektronikus űrlap formájában - Kbt. 66.§ (2), valamint a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint (nemleges nyilatkozat esetén is ).
AT -nek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§ (7) bek. szerint.
4) Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak.
5) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását;
6) FAKSZ: dr. Simon Piroska (00957); helyettesítésre jogosult: dr.Bolla Krisztina (00527).
7) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza;
8) Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4) bek.
9) AT.szakmai ajánlata részeként köteles az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva, cégszerűen aláírva ajánlatához
csatolni, és az értékelési szempontra jelölt szakemberekre vonatkozó nyilatkozatát benyújtani. Továbbá AT-nek szakmai ajánlatként be
kell nyújtania egy szakmai tervet, amelyben rögzítésre kerül a parkoló pontok tervezett megközelítési útvonala, az útvonalakon való
közlekedés ideje, módja, eszközei, a kivitelezési folyamat erdőgazdálkodási tevékenységgel való összehangoltsága, valamint az
erdőterületen, ill. védett területen történő munkavégzés szabályai betartásának alátámasztása. AK a szakmai tervet azok okból kéri
be, hogy meggyőződjön az AT.kellő felkészültségéről és arról, hogy az ajánlattételi időszakban kellően felmérte a feladat sajátosságait
és az ajánlati árát erre is tekintettel adta meg. Továbbá AT.rendelkezik megoldási javaslattal valamennyi előre látható, teljesítésre
hatással lévő probléma kezelésére. Amennyiben a szakmai terv nem kerül beadásra, vagy az nem terjed ki valamennyi kért
információra, az ajánlat érvénytelen.
10) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben AT-vel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési
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eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni;
11) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az 1.
értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF). AK. az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2020.
március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet 1. aa) pontja
szerinti fordított arányosítás, a 2., 3. és 4. értékelési szempont tekintetében a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítás.
12) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke 1 és 2. rész esetén is: 1 000 000 Ft. AK. fizetési
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911.A befizetés helye: AK. székhelye. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése)
igazolásának módja: Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó. Egyebekben a Kbt. 54. § az irányadó, további információ az
ajánlati dokumentációban.
13) Felelősségbiztosítás: A nyertes AT. az építési beruházásokkal kapcsolatos 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és 26. §-a
alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a
szerződésben meghatározott időpontig, vagyis a hatályba lépést követő 5. munkanapig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az 1. részben és a 2. részben is legalább 25 millió Ft / káresemény és legalább 50 millió
Ft/év biztosítási limitre és építési tevékenységgel okozott károkra kiterjedően;
14) AK. a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
15) AK. a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
16) AK. a Kbt. 81. §(4)-(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.
17) További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
18) Kiegészítő tájékoztatás:EKR keresztül.
19) AK. a Kbt.131.§ (4)-(5) bek.136.§ (2) ,138.§(1)-(2) alkalmazza.
20) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
21) Irányadó idő : Az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai
helyi idő szerint értendő (CET).
22) AK. Helyszíni bejárást tart. Találkozási Pont mindkét részben a PP Zrt. székhelye, 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6. I. emeleti
kistárgyaló. A 2. részben 2022.06.01. 8.00 órától, az 1. részben 2022.06.01. 11.00 órától kezdődik a helyszíni bejárás, mindkét
részben a találkozási pontról a megadott időpontban együttesen indulunk a helyszínekre, amelyeket megközelítési sorrendben
tekintünk meg. Időjárástól függően terepjáró gépkocsi lehet szükséges. A helyszíni bejárás a hatályos járványügyi rendelkezések
betartásával történik. Kérjük, előzetesen regisztráljanak az EKR felületen, a kommunikációs eljárási cselekmény alkalmazásával, a
cégnév és a részt vevő személy nevének megadásával, legkésőbb a bejárás megkezdését megelőzően 1 órával. Az eljáráson csak az
EKRben regisztrált személyek vehetnek részt, a regisztráció helyettesíti a jelenléti ívet.
23) AK. ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:Jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
24) Feltételes közbeszerzés: A szerződés akkor lép hatályba, ha a projekt megvalósítási szakaszára vonatkozó Támogatói Okirat (TO)
aláírásra kerül, amely TO-ban a jelen eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés vállalkozói díjára vonatkozó fedezet szerepel. Nem
lép hatályba a szerződés, ha a Támogatói Okirat nem kerül aláírásra, vagy az aláírásra kerül ugyan, de nem tartalmaz, vagy nem
tartalmaz elegendő forrást a parkoló pontok kialakítására. Jelen szerződés abban az esetben is hatályba lép, ha a TO oly módon kerül
aláírásra, hogy abban jelen beruházásra forrás nem szerepel, de később a TO módosításra kerül a szükséges forrás átadására
vonatkozóan.(Ekkor a hatályba lépés időpontja a TO módosítás időpontja). Amennyiben a szerződés 2022. december 31-ig nem lép
hatályba, a Felek szabadulnak a kötelemből.

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:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Ország

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím:
Város:

Riadó u. 5
Budapest

E-mail:
Internetcím: (URL)

Postai irányítószám:

dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

1026

Telefon:
Fax:

Ország

Magyarország

+36 18828592
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022.05.11

(A rendszer automatikusan tölti)

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