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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Strázsa-hegy
Város/Község: Esztergom
Postai irányítószám: 2509
Ország: HU
Címzett: Simó Gáspár
Telefon: 391-4610
E-mail: simog@dinpi.hu
Fax: 200-1168
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
xMinisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás
xEgyéb
(nevezze meg): Természetvédelem
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az Alcsúti arborétum (kastélypark) nem vizes élőhelyeinek rekonstrukciója
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
Alcsúti Arborétum
NUTS-kód HU211
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:

Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés az Alcsúti arborétum (kastélypark) nem vizes élőhelyeinek
rekonstrukciója (növényrekonstrukció) megvalósítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71421000-5

További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Növényrekonstrukció az Arborétum 39,4 ha területén:
- idős fák kezelése 60 db;
- cserjeirtás/irtás 69.000 m2;
- cserjeirtásból származó anyag aprítása 100 m3
- gyeprekonstrukció 1600 m2;
- fakivágás 310 db;
- kivágott faanyag darabolása, aprítása 210 m3,
- korábban kivágott faanyag szállítása 50 m3
- fasebek kezelése 23 db;
- faodvak kezelése 7 db;
- vegyszeres invazív irtás 1300 m2;
- földmunkák 1600 m2;
- ültetés 3600 db,
- hagymások ültetése 6000 m2
- füvesítés 1600 m2;
- gyepfelületek levegőztetése 27000 m2;
- alpinétum helyreállítása 500 m2;
- útburkolatok helyreállítása 500 fm;
- megvalósulási dokumentáció készítése 1 db;
a dokumentációban részletezettek szerint.

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 74600200
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: 489 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér: minimum 10.000,- Ft/nap (illetve a nyertes ajánlattevő által vállalt
ennél kedvezőbb mértékű ) összeg naponta;
Teljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosíték és a
jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53A. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
Jótállási kötelezettség: teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres szakmai
átadás-átvételtől számított minimálisan 24 hónap (illetve a nyertes ajánlattevő által
vállalt ennél kedvezőbb mértékű) időtartamra.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást teljesíti a Kbt. 305. § (1), (3)-(6)
bekezdés szerint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme HUF.
A szolgáltatás finanszírozása 100 %-ban EU pályázatból történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 4.§ 3/D pontja
szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó vagy a Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezet, aki esetében a Kbt. 61.
§ (1) bekezdésben a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak, továbbá az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 4.§ 3/D pontja
szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró
ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó vagy a Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezet, akivel szemben a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
és a Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezetnek az ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(9)
bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i)
pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá.
Az ajánlattevőnek – a Kbt. 63. § (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki,
illetőleg amely, a kizáró okok hatálya alá esik.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatoljon az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkozó
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont
szerint.
2. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
nyújtsa be az utolsó három lezárt üzleti évekre vonatkozóan, saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
3. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
nyújtsa be az előző háromévi (2007-2009) teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából (védett természeti területen és/vagy gyűjteményes vagy történeti kertben
növényrekonstrukció: a terület funkciójához nem kapcsolódó, vagy inváziós fajok
visszaszorítása; menthetetlenül károsodott idős egyedek kivágása; fás és lágyszárú
növényanyag pótlása; gyepfelújítása) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak, a Kbt. 66. § (1) bekezdése c) pontja alapján.

Amennyiben az ajánlattevő – a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján - más szervezet
erőforrásaira támaszkodik, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 65. § (4) bekezdés
szerinti igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha:
a)1. Az ajánlattevőnek, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak valamelyik élő pénzforgalmi számláján volt 30 napot meghaladó
sorban álló tétele az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben, vagy hitel
visszafizetési kötelezettségeit nem megfelelően (nem teljesíti vagy késedelmesen
vagy nem összegszerűen) teljesíti.
a)2. Számlája ellen végrehajtás volt vagy van folyamatban.
b) Az ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak
megfelelően elkészített utolsó három lezárt üzleti évi beszámolói alapján bármelyik
évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
c) Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
együttesen, összesen az előző három év (2007-2009) átlagát tekintve, az éves
árbevétele meg kell, hogy haladja a bruttó 70 millió forintot, a közbeszerzés tárgya
(védett természeti területen növényrekonstrukció: a terület funkciójához nem
kapcsolódó, vagy inváziós fajok visszaszorítása; menthetetlenül károsodott idős
egyedek kivágása; fás és lágyszárú növényanyag pótlása; gyepfelújítása) szerinti
forgalma az előző három év (2007-2009) átlagát tekintve el kell, hogy érje a bruttó
35 millió forintot.
A közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
az a) – b) alkalmassági követelményeknek külön-külön, míg a c) alkalmassági
követelményeknek együttesen kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában és a 68. § (1) bekezdésében
meghatározottak alapján ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozója ismertesse az ajánlati felhívás feladását megelőző három
év legjelentősebb, közbeszerzés tárgyában (védett természeti területen és/vagy
gyűjteményes vagy történeti kertben növényrekonstrukció: a terület funkciójához
nem kapcsolódó, vagy inváziós fajok visszaszorítása; menthetetlenül károsodott idős
egyedek kivágása; fás és lágyszárú növényanyag pótlása; gyepfelújítása) végzett
szolgáltatásait (minimálisan a tejesítés idejének, a szerződést kötő másik félnek, a
szolgáltatás tárgyának, továbbá az ellenszolgáltatás összegének vagy a szolgáltatás
mennyiségének meghatározásával).
2. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembereit (szervezeteit), illetve vezetőit megnevezésükkel
és képzettségük ismertetésével, különösen azon szakember (szervezet)
bemutatásával, aki a minőség-ellenőrzésért felel.
Amennyiben az ajánlattevő – a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján - más szervezet
erőforrásaira támaszkodik, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 65. § (4) bekezdés
szerinti igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt ha:

a) az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
együttesen nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben
összesen legalább:
- egy (1) db., a közbeszerzés tárgyában (védett természeti területen
növényrekonstrukció: a terület funkciójához nem kapcsolódó, vagy inváziós fajok
visszaszorítása; menthetetlenül károsodott idős egyedek kivágása; fás és lágyszárú
növényanyag pótlása; gyepfelújítása) végzett, befejezett, legalább nettó 35 millió Ft
értékű, védett természeti területen megvalósult referenciával,
- egy (1) db. a közbeszerzés tárgyában (gyűjteményes vagy történeti kertben
növényrekonstrukció: a terület funkciójához nem kapcsolódó, vagy inváziós fajok
visszaszorítása; menthetetlenül károsodott idős egyedek kivágása; fás és lágyszárú
növényanyag pótlása; gyepfelújítása) végzett, befejezett, legalább nettó 35 millió Ft
értékű megvalósult referenciával.
Ugyanazon referencia megnevezhető többször is, ha megfelel az ott előírt
alkalmassági követelménynek.
b) Az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
- 1 fő okl. táj- és kertépítész, vagy okl. kertészmérnök, vagy okl. táj építészmérnök,
vagy okleveles erdőmérnök végzettséggel és legalább 5 éves igazolt kertépítési,
erdőmérnöki szakmai gyakorlattal nem rendelkezik.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó Ft)

6

Jótállás mértéke (hónapban)

4

Teljesítés időtartama (nap)

2

Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
1
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S
193 277616

2009/10/07 (nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/12/07 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 60000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációért bruttó 60.000, Ft-ot kell fizetni. A dokumentáció ellenértékét
készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken) lehet befizetni. A csekk átvehető
az A melléklet /II. pontban megjelölt címen. A vételárat a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000 – 01711813
számú számlájára történő befizetéssel is ki lehet egyenlíteni. Ha az ajánlattevő a
dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/12/07 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/12/07 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): DINPI, 1121 Budapest, Költő u. 21. emeleti Tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
KEOP – 3.1.3./2F kódszámú „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek
megőrzése és helyreállítása” c. pályázati felhívás alapján finanszírozott.
VI.3) További információk (adott esetben)

1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ alapján biztosítja.
2. A dokumentációt, az ár átutalását igazoló postai, vagy banki bizonylat
bemutatásával lehet személyesen átvenni az „A melléklet” II. pontjában megjelölt
címen, munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9.00-től 10.00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, az átutalás jogcímét és
a dokumentáció vételárát.
3. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontja 2010. 12. 16. 10.00 óra.
Helyszíne: DINPI, 1121 Budapest, Költő u. 21. emeleti Tárgyaló.
4. A szerződéskötés tervezett időpontja 2010. 12. 27. 10.00 óra.
5. Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell megadnia, hogy az ár tartalmazzon
minden, a vállalkozási tevékenységgel összefüggő költségeket, járulékokat és
díjakat. Az ajánlati összeget úgy kell meghatározni, hogy azok a szerződés
érvényességi idején belül változatlanok maradjanak. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem
köt ki.
6. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek
összegszerűen meghatározott mértéke 750.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték
nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000 – 01711813 számú
számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig átutalással, a következő megjelöléssel:
"Az Alcsúti arborétum (kastélypark) nem vizes élőhelyeinek rekonstrukciója
(növényrekonstrukció)". Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A
bankgarancia kedvezményezettjeként Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot kell
megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell
lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában a Kbt. 70. § (2) bekezdésére és
a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)- d) pontjaira és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére (nemleges
nyilatkozat esetében is).
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók
védelmére vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni (ajánlatkérő a szervezetek /hatóságok/
nevét a dokumentációban adja meg). Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 72. §-ban
foglaltaknak megfelelően.
9. A Kbt. 13. § (4) bekezdését alkalmazza.
10. Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezet(ek) erőforrásaira
támaszkodik, köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4)
bekezdése alapján igazolható.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az
igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
12. Ajánlatkérő - a Kbt. 91. § (2) bekezdésének megfelelően - csak az eljárás
nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek

minősített szervezettel (személlyel), amennyiben a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti
összegzésben megjelölte.
13. Az ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozók, erőforrás szervezetek mindegyike csatolja az aláírási
címpéldányt a cégjegyzésre és a szerződés aláírására jogosult személytől, továbbá
- ha az Ajánlattevő esetében (pl: közös Ajánlattevők esetében) - az ajánlatot
jegyző, és /vagy a szerződés aláírására jogosult személy nem a cégjegyzésre
jogosult személy, akkor az ezen személy(ek) részére adott meghatalmazás eredeti
példányát, arról, hogy az ajánlatot jegyezheti(k), és / vagy a szerződés aláírására
jogosult(ak). Az ajánlatkérő a szerződés aláírására jogosult személyek alatt érti a
cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személyeket is.
14. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű
levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak
a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Minden irat mely egészben
vagy részben nem magyar nyelven kiállított a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti
hiteles magyar nyelvű fordítással kell becsatolni. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
15. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamennyi
órában megadott határidő a magyarországi (Közép-Európai) helyi idő szerint
értendő.
16. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat
az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
17. Az ajánlattevők az ajánlatban külön nyilatkozatban adják meg a
kapcsolattartójuk nevét, beosztását, címét, telefon és telefaxszámát, valamint
elektronikus címét (e-mail).
18. Ajánlatkérő az ajánlattevők részére a szakszerű ajánlat elkészítése érdekében
egyszeri alkalommal helyszíni bejárást biztosít.
A bejárás időpontja és helyszíne:
Időpont: 2010. 11. 23. 10.00 óra.
Találkozás helye: Alcsúti Arborétum, Portaépület
19. Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
20. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ellenszolgáltatás (ajánlati ár)
fedezetéül nettó 74.600.200,- Ft áll rendelkezésre.
21. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.
22. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja
az VI.3)/21. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1., 2., 3. és 4.
részszempont esetében az értékarányosítás módszerét alkalmazza ajánlatkérő a
dokumentációban található részletezés szerint. A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot
kap, a többi arányosan kevesebbet. Az értékelési pontok szorozva a súlyszámokkal,
ezek összege adja meg az összpontszámot. A legtöbb pontot kapott, érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevő lesz a nyertes.
23. Az értékelési részszempontok ajánlati minimum, maximum értékei: ajánlati ár:
maximum nettó 74.600.200,- Ft; jótállási időtartam: minimum 24 hónap, maximum
60 hónap, amely a maximális 100 pontot kapja, ennél kedvezőbb jótállási időtartam
is a maximális 100 pontot kapja; teljesítés időtartama: a szerződés megkötésétől

számítva, maximum 489 nap, minimum 338 nap; késedelmi kötbér minimum
10.000,- Ft/nap, maximum 50.000,- Ft/nap, amely a maximális 100 pontot kapja,
ennél kedvezőbb késedelmi kötbér megajánlás is, a maximális 100 pontot kapja.
24. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek (konzorciumi ajánlat esetén az
egyes tagoknak), a 10% feletti mértékben teljesítő alvállalkozóknak továbbá az
ajánlattal érintett a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezetnek az ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem korábbi keltezésű cégkivonatát. Amennyiben a
cégkivonat tartalmát érintően változás van folyamatban, úgy arról nyilatkozni, és a
változás alapjául szolgáló okiratokat másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
25. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi növényrekonstrukcióval
egyidejűleg az arborétum területén levő 1,1 ha kiterjedésű dísztó rekonstrukció is
elvégzésre kerül.
26. Az ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz heti bontású kivitelezési ütemtervet
csatolni.
27. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdés
alkalmazására.
28. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai és Ptk. szabályai
szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 1 336 7776
E-mail:
Fax: +36 1 336 7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323.§-ának (2)-(6) bekezdése szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:

Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/22 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Költő u. 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Címzett: Solymár András projektmenedzser
Telefon: +36 30 663 46 09
E-mail: solymara@dinpi.hu
Fax: +36 1 200 1168
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Költő u. 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Címzett: Igazgatói Titkárság
Telefon: +36 1 391 4610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 1 200 1168
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Költő u. 21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Címzett: Igazgatói Titkárság
Telefon: +36 1 391 4610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 1 200 1168
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

