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Vissza
Hirdetmény
Közbeszerzési Értesitő száma:
2011 /20
Ajánlatkérő:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nyertes ajánlauevő:
Teljesítés helye:
KNP működési területe
Beszerzés tárgya:
Szolgáltatás
Eljárás fajtája:
Tárgyalás nélküli
Hirdetmény típusa:
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
CPV kód:
60000000-8 60000000-8; 60000000-8; 60000000-S
Közzététel dátuma:
201 l/O2/l 6/
Iktatószám:
382312011
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2011/03/02/
Ajánlatkérő típusa:
Központi szintű
Ajánlatkérö rö tevékenységi köre:
Környezetvédelem
Rövid tartalom:
Tömegtakarmány, élőállat és mezőgazdasági gépek fuvarozása.
Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
3 ‚melléklet az 5/2009. (llI.31.) IRM rendetethez
KOZBESZERZESI ERTESITO
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos LapjalO24 Budapest, Margit krt. 85.
Fax:06 I 3367751,06 13367757
E-mail: hirdetrnenytijkozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://wivw.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERU ELJARAS AJANLAflETELI FELHIVASA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma___________
Azonosító kód_____________________
Epitési beruházás
Arubeszerzás
Szolgáltatás x
Epitési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJANLATKERO
t.1) Név, Cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Postai Cím: Liszt Ferenc u. 19.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítászám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kardos Mária
Telefon: 76/482-611
E-mail: titkarsag~knp.hu
Fax: 76/481-074
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knp.hu
A felhasználói oldat címe (URL):
További információk a következő cimen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsotattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.l melléktetet
A dokumentáció a következő Cimen szerezhető be:
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Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kéijük töltse ki az AH mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttallpontokkal
X Ha attól eltérö, kéijük töltse ki az 4111 mellékletet
12.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. * b)—e) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
t.3.) Az ajánlatkérö tevékenységi köre
1.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérök esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
X
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
X

Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
1.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. (1) bek. a) pont]
Villamos energia
~Kbt. 163. (1) bek. a) pont]
Gáz-és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. * (l)betc. a) pont]
Fötdgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
~Kbt. 163. * (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. * (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
~Kbt. 163. (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
~Kbt. 163. (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. * (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. * (1) bek. d) pont]
1.4.) Az ajánlatkéró más ajántatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
11.1) Meghatározás
11.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Tömegtakarmány, élőáttat és mezőgazdasági gépek fuvarozása
tl.l.2) A szerzödés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza — építési bensházás, órubeszerzés vagy szolgáltatás —,amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyáoak)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérö által meghatámzott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
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x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 2
(az 1—27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesités helye
KNP működési területe
NUTS-kód HU331, HU333
11.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
11.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett kerelmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodós időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a kerelmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire tehetséges):
11.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Fuvarozási szerzödés tőmegtakarmány, élőátlat és mezőgazdasági gépek szállítására.
11.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (0W)
Fö szójenyzék Kiepészitő szóieeyzék
Fő tárgy:
60000000-S
További tárgyak:
11.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a 13. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
11.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
11.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
11.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)
I. rész: Tőmegtakarmány és alomszalma szállítása: 22000 db + 30 % körbála szállítása,
2. rész: Oshonos állat szállítása: 850 egyed + 30% őshonos állat szállítása,
3. rész: mezőgazdasági gépek szállttása: nettó 200.000,- Ft + 30 % értékben
11.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegő szerződések esetében kétjük feltüntetni a további
szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számitva)
11.3) A szerződés idótartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2011/03/21 (év)bó/nap)
ES/VAGY
befejezés 2011/12/31 (évflió/nap)
Ilt. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai Információk
111.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
tll. 1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Hibás teljesítési kötbér: a megrendelő óltal havonta elvégzett teljesitményértékelés atapján kerül megállapitásra, tnelynek mennyisége az egyes
teljesitési mutatókboz rendelt, a tárgyhavi nettó fuvardij %-ában meghatározott (10%-nak megfelelő) forintban meghatározott pénzösszeg.
Nemteljesítési kőtbér: a nem teljesitett fuvardíjra vetített nettó ellenérték 100%-a.
Meghiásulási kötbér: a megrendelő 60%-os teljesitési mutató alatt rendkívüli fetmondással felmondhatja a szerződést. 60%-os teljesitési mutató alatta
megliíúsulási kötbéralapja a megltiúsulást megetözó (a felmondástmegelöző hónapban) avállalkozó részérekiüzetett nettó fuvardij 100%-a.
ItI. 1.2) Fő űnanszírozási és tizetési feltételek és/vagy hivatkozása vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés és a kitizetések pénzneme: HtJF. A szerzödést Ajánlatkérő saját forrásból tinanszírozza, a fedezet sz ajánlatkérő
rendelkezésére áll. Ajánlatkérő a fuvarozáshoz előleget nem biztosít, részazámla benyőjtására havi elszámolás alapján van lehetőség. A számlák
kitizetése Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, a Kbt. 305. vonatkozó előirásai atapján.
A pénzügyi teljesítés feltétele sz Art. 36/A. ~-ban foglaltak teljesülése is.
111.1.3) A nyertes(ek) áttal létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
ltt.l.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
111.2) Részvételi feltételek
ltt.2.I) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántarlásokba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Azetjárásban nem lehet ajánlattevő, alváttatkozó vagy erőforrást nyójtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben, a 61. (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott kizáró okok vatatnetyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan ajántattevőt, akivel, illetve akinek a közbeszerzés értékének tiz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt atvátlalkozójával vagy a számára erőforrást nyójtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésébeti meghatározott
feltételek fennállnak
A kizáró okok fenn neta állását a Kbt. 249. * (3) bekezdése szeritit kelt igazolni. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevónek, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alváttatkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
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eröfonást nyújtó szervezetne
nyilatkoznia kell.
111.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok ész megkövetelt igazolási mód:
Pl. A Kbt. 66. (1) bekezdésa) pontja alapján az ajánlattevő ész közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe Venni kívánt
alvállalkozó Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidő napjánál 30 nappal nem régebbi keltezésű nyilatkozata az
alábbi tartalommal: a számla száma, mióta Vezeti a bankszámláját, volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a vizsgált időszakban.
P2. A Kbl. 66. ~ (t) bekezdés b) pontja alapján azajánlattevő. és aközbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a felhivás feladását megelőző utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló egyszerű másolati
példánya. Egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi vállalkozói és SZiA bevallás egyszerű
másolati példányának benyújtása szükséges.
P3. A Kbt.66. (1) bekezdése) pontja alapján nyilatkozat sz ajánlattételi felhivás megjelenését megelőző utolsó három évben teljesített kőzbetzerzés
tárgya szerinti (I. rész: takarmány hwarozás, 2. rész: élőállat fuvarozás, 3. rész: mezőgazdasági gép fuvarozása) forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkővetelménye(i):
Alkalmatlan azajánlattevő, illetve a kőzbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kivánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 69. (8)
bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kivánt alvátlalkozó:
Pl. ha bankszámláin a számlavezető pénzintézetektől származó nyilatkozatok szerint az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban, a nem technikai
jellegű számláin 30 napot meghaladó sorban állás volt.
P2. a felhívás feladását megelőző utolsó lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye negativ volt, egyéni vállalkozó esetében tevékenysége
veszteséges volt,
vagyis sz
Szja tv. szerinti vállalkozói jövedelemmel nem rendelkezett.
P3. sz ajáidattételi felhivás megjelenését megelőző utolsó három évben leljesitett közbeszet7és tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül
számitott árbevételének átlaga eléri
I. rész: takarmány újvarozás tekintetében: a 15.000.000,- FI összeget,
2. rész; étőállat fuvarozás tekintetében: a 1.500.000,- FI összeget
3. rész: mezőgazdasági gép fuvarozása tekintetében: a 10.000,- Ft összeget
Pl.és P2. tekintetében ajántattevőnek és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön, P3.
tekintetében együttesen kell megfelelniük.
111.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ml. Az ajánlattételi határidőt megelőző elmúlt 2 évben, sz ajánlat beadásának időpontjáig teljesített legjelentősebb szolgáltatási referencia ismerletése
Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont, a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
M2. A Köt. 67. (3) bekezdése) pontja alapján ismertetni kell a szerződés teljesitéséhez rendelkezésre álló eszközöket és berendezéseket az alábbiak
szerint: eszköz megnevezése és rövid bemutatása, állategészségügyi hatósági engedély másolatának becsatolása, eszköz tulajdonosának megnevezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevö, a közös ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 69. * (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
Venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek:
Ml. sz ajánlattételi határidőt megelőző 2 évben sz alábbi referenciákkal:
- fokozottan védett, védett természeti területekről és/vagy Natura 2000 területekről legalább évi minimum 9 000 db körbála szállitása, (I. rész)
- minimum évi 500db őshonos állat szállítása, (2. rész)
- minimum évi I db mezőgazdasági gép szállítása. (3. rész)
M2. a szolgáltatás teljesitéséhez szükséges eszkőzökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
-2 db, egyenként minimum 20db körbála fuvarozására alkalmas szerelvény
- I db őnrakodós tehergépjánitií (I. rész)
- I db szerelvény - állategészségügyi hatósági engedéllyel, mely alkalmas min. 14 egyed 24 hónapnál idősebb állat szállílására (2. rész)
- I db min. 10 tonna teberbirású tehergépkocsival/vontatőgépjárművel (3. rész)
AmennyibenajánlattevőaKbt. 71. (l)bekezdésb) vagy Kbt. 69. (8)bekezdéseszerinti esetbenaközbeszerzésértékének tizszázalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, Kbt. 71. * (1) bekezdése) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe, Úgy
ajánlattevő alkalmasságát a Kbl. 69. (4)-(6) és (8) bekezdései szerint köteles igazolni.
111.2.4) Fenntartott szerződések
A szerzódés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. szerint fenntartott nem
111.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges Feltételek
111.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.l) Az eljárás típusa
tV 1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV. 1.2) Az eljárás típusa a Köt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Birálati szempontok
lV.2.I) Bírálati szempontok (csak a megfetelőt jetötje meg)
A legalacsonyabb összegű etlenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat sz atábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontnk szerint (a részszempontokat sútyozással kelt megadni)
Szempont Súlyszám
lV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk sz elektronikus ártejtésről (ba szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3. 1) Az ajánlatkérá által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerzödésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesitett tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben; I (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3,3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/03/02 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ar (arab számokkal): 52500
Pénznem: HUF
A tizetés feltételei és módja:
Ajánlattevó a dokumentáció bruttó 37.500,- Ft (I. rész), bruttó t2.500,- Ft (2. rész), bruttó 2.500,- Ft (3. rész) ellenértékét az ESZ-KER Kfl.
közremüködö szervezet OTP Bank Nyrt-nét vezetett 11702036-29905272 számú száml~ára történő átutatásáról (betizetésről) szótó igazolás
bemutatása ésanól készült másolat átadása (megküldése) ellenében veheti átJkérheti a közreműkődőtől a dokumentációt. Az átutalós közlemény
rovatába az „Dokumentáció — KNl~l fuvarozás” hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes lizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/03/02 (év/hó/nap) tdőpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év Aló/nap)
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számitva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/03/02 (év/hó/nap)
tdőpont: 10:00
Helyszin: ESZ-KER Kft. lebonyotitó szervezet tárgyaló helyisége. Cim: 1026 Budapest, Torockó u. 9. t. em. 4.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétrejogosult személyek
A Kbt. 80. * (2) bekezdésében foglaltak szerint
V. szakasz: kiegészítő Információk
V. 1)
A KOZBESZERZES Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kéijük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További infonnációk (adott esetben)
V.3.I) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Ajántatkérö a Kbt. 250. * (3) h) pontja alapján eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok
fetbontástól számitott harminc napon belül megküldi az ajánlattevőknek. Azösszegezés megküldésének időpontja várhatóan 2011. március I t.
V.3.2) A szerzödéskötés tervezett időpontja:
2011. március 21.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, sz első tárgyalás időpontja: (kivéve, ha sz eljárás tárgyalás
nélküli)
V.3.4.l)
A dokumentáció megvásádása vagy átvétele sz eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása sz eljárásban való részvétet feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem niházható. A dokumentáció
átvehetö személyesenazESZ-KERKO. (1026 Budapest,Torockó u. 9.)kőzreműködőszervezettitkárságán munkanapokon előre(a06-30-698-2l-66
számon) egyeztetett időpontban 10.00 — 15.00 között, valamint sz ajánlattéteti határidö lejáriának napján 9.00-10.00 óráig; ittetvea Kbl. 54. ~ (8)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően (ajánlatkéró a dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja!). Az átvételkor a befizetést igazoló
dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges, (elektronikus úton történő) megküldésének kérése esetén a kérelemliez
befizetést igazoló dokumentumot másolatban csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadnia a
közreműködő szervezet rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy
neve, telefon- és fax száma, e-mail címe.
V.3.5.l) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának birálati szempontja esetén sz ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel sz ajánlatkérő
megadja az V.3.5.l) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A 111.2.2) és a 111.2.3) szerinti feltételek és ezek előirt igazolási módja a minősített ajánlattevók hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősitési szempontoklioz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
I. Ajánlatkérö a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. alapján biztositja
2. Az ajánlattal kapcsolatos formai és tartalmi előírásokat a Kbt. 70/A. * (1) bekezdése tartalmazza. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, tapozhatóan
össze kelt füzni, a csomót matricával sz ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevö részéről erre
jogosultnak alá kell írni, Úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán tegyen; Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pI. egyes oldalakjiál a /A,/B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben sz egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és sz iratok helyére a 83-87. alkalmazása esetén
egyértelmüen lehet hivatkozni. Az ajántatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez sz ajánlatban való tájékozódása, illetve az
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján sz ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszáni alapján megtalálhatóak; Azajánlatot egy eredeti és két másolati példányban kell beadni egy zárt csomagban, sz eredeti
ajánlaton meg kelt jelölni, hogy azaz eredeti, a zárt csomagon „Ajánlat - KNt’l fuvarozás”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, sz
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kelt feltüntetni.
3. Az ajánlatban lévő, minden - sz ajánlattevő vagy atváltalkozó, vagy erőfonást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél errejogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre ajogosult személy(ek)tőt írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláirni sz
őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
4. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, sz adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a mődositásnát is kézjeggyel kelt ellátni.
5. Az ajánlathoz csatolni kelt:
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kivánt atvállatkozó, az eróforrást nyújtó szervezet és a Kbt. 69.
* (8) bekezdése esetén a közbeszerzés értékének 0%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alváltalkozó ajánlattéteti határidőt megelőző
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30 napnál nem régebbi cégkivonalát (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt),
sz ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási cimpéldányát (aláírás mintáját). Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak állal
felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a megliatalmazásnak tarlalmaznia kell a meghalalmazolt aláírás mintáját is.
- A közbeszerzés értékének 10%-ál meghaladó mértékben igénybe Venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 69. * (8) bekezdése esetén a kőzbeszerzés
értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, eröforrást nyújtó szervezet részéről a kötelezettséget vállaló
személyek aláirósi címpéldányát (egyéni vállalkozó esetén banki aláirás mintát),
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezeltségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatknzó (a
meghalalmazott aláirását 5 tartalmazó) írásos meghatalmazást.
- Amennyiben ajánlatlevő, a közbeszetzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, Kbt. 69.
(8) bekezdése esetén
közbeszerzés értékének 10%-át nem megbaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az eröforrást nyújtó szervezet cégadataiban 30
napnál nem régebbi cégkivonat alapján változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési
nyomtatványt is. Elektronikus eljárás esetén a változásbejegyzési nyomtatványt kinyomtatva ás ügyvéd (joglanácsos) által ellenjegyzett módon kelt
benyújtani.
- ajánlattevó pénzügyi ajánlatát a dokumentáció szerinti tartalommal,
- közös ajánlatot benyújtó ajánlattevök esetében sz együttműködést szabályozó szerződést.
6. A Kbt. 20. í (3) bekezdése alapján ajelen felhivásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújihatóak.
7. Azajánlatok összeállitásával kapcsolatos összesköltség azajánlattevöt terheli, mely tény elfogadásáról ajánlattevöknek kifejezetten nyilatkozniuk
kell.
8. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzona Kbt. 70. * (2) bekezdésére,a Kbt. 63. * (3)bekezdéséreésaKbt. 71. * (l)bekezdésa), b),c)ésd) pontjára
(nemleges nyilatkozat esetén is), valamint a Kbt. 72. *-ra vonatkozóan is.
9. Ajánlatkérötöt a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetök vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. *-ának (2)
bekezdése alapján őrzi meg.
10. Amennyiben sz eredményhirdetésen nyertesnek minősített ajánlattevö visszalép, úgy sz ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köti meg aszerződést. Ajántatkérö a Kbt. 250* (3) bekezdésének g) pontjára tekintettel aKbt. 91. (2) bekezdését megfelelően alkalmazza.
II. Idegen nyelvű hat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak24/1986. (Vl.26.) MT rendelet 5.~-a szerinti
hiteles magyar nyelvű fordítását is be kelt nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételrejelentkezö felelős. Ajánlatkérő kizárólag a
fordítást vizsgálja
12. A t’uvarozás összértéke a szerződés időtartama alatt legfeljebb nettó 42.000.000,-Ft, azaz negyvenkettómillió forint lehet.
13. Amennyiben ajánlattevó több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgyjelen felhívás 111.2.2) és 111.2.3) pontjaiban előírt alkalmassági feltételek az
érintett részek tekintetében összeadódnak.
-

V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 20t 1/02/IG (év/bá/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
t) További információk a következő címeken és kapcsotattartási pontokon szerezbetök be
Hivatalos név: ESZ-KER Kfl.
Postai cím: Torockó u. 9. I. cm. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapesolattarlási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 06 1/788893
E-mail: titkarsag~ceuconsttltíng.eu
Fax: 06 1/7896943
tnternelcim (URL):
It) Címek és kapesolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: ESZ-KER Kfl.
Postai Cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítászám: 1026
Ország: HU
Kapcsolatlartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 061/7888931
E-mail: tilkarsag~ceuconsulting.eu
Fax: 061/7896943
Intemeteim (URL):
111) Cimek és kapcsolattartási pontok, ahovA sz ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: ESZ-KER KA.
Postai cím: Torockó u. 9. I. cm. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányitászám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Cimzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 061/7888931
E-mail: titkarsag~ceuconsulting.cu
Fax: 061/7896943
tnternetcim (URL):
E. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma I
meghatározás Bálaszállítás
1) A rész meghatározása
Fuvarozási szerződés tőmegtakanuány és alomszalma szállítása szállilására.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójenyzék Kienészítö szójctsvzék
Fő tárgy:
60000000-S
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
22000db 4 30% körhála szállítása
4) A szerződés idötarlama vagy eltérö kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az idötarlam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésélöl számítva)
VAGY Kezdés 2011/03/21 (év/bá/nap)
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ÉSNAGY
Befejezés 2011112/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekröl
—
(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghalározás Allatszállitás
1) A rész meghatározása
Fuvarozási szerződés őshonos állat szóllitására
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójeevzék Kieeészitő szóieeyzék
Fő tárgy:
60000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
850 egyed + 30% őshonos állat szállítása
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntelése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkőtésétől számítva)
yAGY Kezdés 2011/03/21 (év/hó/nap)
ES/VAGY
Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
-—
—-------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

------

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Mezőgazdasági gép
1) A rész meghatározása
Fuvarozási szerződés mezőgazdasági gép szállitására
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szóiegyzék Kiecészitő szójenvzék
Fő tárgy:
60000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
nettó 200000,- Ft + 30% értékben mezőgazdasági gép szállitása a dokumentációban részletezettek szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkőtésélől számitva)
VAGY Kezdés 2011/03/21 (év/hó/nap)
ES/VAGY
Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
—------------(E mellékletböl a részek számának megfelelően lőbb példány használandó)
Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cim: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kancsolatt~1kozbeszerzesek-tatiacsahu
Főoldal I-lonlaotérkén Ininresszum Adatvédelem Letőltésseséd Technikai ajánlás
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