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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Címzett: Veres Péter
Telefon: 36/411-581
E-mail: veresp@bnp.kvvm.hu
Fax: 36/412-791
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bnpi.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
xKörnyezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
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 HUSK – Kutatási
szolgáltatások
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 8
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő székhelye, illetve a kutatással
érintett helyszínek, továbbá az oktatás helyszínei
NUTS-kód HU31, SK032
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, mely jelen felhívás
II.2.1) pontjában meghatározott kutatási és egyéb szolgáltatások ellátására irányul.
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
További
tárgyak:

71353000-7
71354200-6

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)
Az Ipoly folyó Szlovákia és Magyarország területére eső felső és középső
vízgyűjtőjén (Magyarországon az Ipoly/Ipel’/Balassagyarmat/Slovenské Ďarmoty/
- Ipolytarnóc/Kalonda/ közötti szakasza) található víztestek és vizes élőhelyek
ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérése:
– A vizsgálandó élőlénycsoportok kiválasztása
Minimálisan az alábbi élőlénycsoportokra terjed ki jelen eljárás nyomán kötendő
szerződés:
– Bevonatlakó algák
– Makrovegetáció
– Vízi makroszkópikus gerinctelenek
– Lepkék
– Pókok
– Halak



– Kétéltűek-hüllők
– A vizsgálandó élőlénycsoportok meglévő adatainak összegyűjtése és
feldolgozása
A fentiekben kiválasztott élőlénycsoportokra gap-analízis végzése szükséges: a
recens és archív adatok áttekintése és elemzése abból a szempontból, hogy ezek
területi fedettség és adatminőség tekintetében megfelelőek-e az Európai Bizottság
számára leadandó jelentés teljesítéséhez.
– Terepi adatgyűjtés
A fentiekben kiválasztott élőlénycsoportokra rendelkezésre álló adatok és
információk bővítése terepi adatgyűjtéssel
– Bevonatlakó algák esetében a minimálisan felmérendő egység: a VKI
elvárásoknak megfelelő mintavételi protokollban rögzített kritériumoknak
megfelelően kijelölt 50 független mintavételi egység.
– Makrovegetáció
Ökológiai állapotfelmérés, melynek keretében a minimálisan felmérendő egység:
a VKI elvárásoknak megfelelő mintavételi protokollban rögzített kritériumoknak
megfelelően kijelölt 50 független mintavételi egység.
Özönnövények felmérése esetében a minimálisan felmérendő egység: az Ipoly
(Ipel’) folyó közös határszakaszi részén (Balassagyarmat/Slovenské Ďarmoty/ -
Ipolytarnóc /Kalonda/ között) a magyar és a szlovák oldalon teljes felmérés a víztest
parti sávjában. A folyó felső szakasza és mellékvizei esetén 80 független mintavételi
egységben özönnövény térképezés.
– Vízi makroszkópikus gerinctelenek
Ökológiai állapotfelmérés, melynek keretében a minimálisan felmérendő egység:
a VKI elvárásoknak megfelelő mintavételi protokollban rögzített kritériumoknak
megfelelően kijelölt 50 független mintavételi egység.
Natura 2000 felmérés esetében a minimálisan felmérendő egység: 40 független
mintavételi egység.
Idegenhonos fajok felmérése esetében a minimálisan felmérendő egység: a
VKI elvárásoknak megfelelő mintavételi protokollban rögzített kritériumoknak
megfelelően kijelölt 30 független mintavételi egység.
– Lepkék
Jellemző vizes élőhelyek alapállapot-felmérése esetében a minimálisan felmérendő
egység: 12 független mintavételi terület.
Vizes élőhelyeken előforduló Natura 2000-es lepkefajok felmérése esetében a
minimálisan felmérendő egység: 20 populáció.
– Pókok
Jellemző vizes élőhelyek alapállapot-felmérése esetében a minimálisan felmérendő
egység: 30 független mintavételi terület.
– Halak
A minimálisan felmérendő egység: a VKI elvárásoknak megfelelő mintavételi
protokollban rögzített kritériumoknak megfelelően kijelölt 50 független mintavételi
egység.
– Kétéltűek-hüllők
Kétéltű- és hüllőfauna alapállapot-felmérése esetében a minimálisan felmérendő
egység: 50 független mintavételi terület.
– A kiválasztott élőlénycsoportok és fajok nemzeti listáinak elkészítése
– A kiválasztott víztestek és vizes élőhelyek ökológiai állapotának értékelése



– Az érintett országok szakmai elvárásainak megfelelő és az EU-s elvárásokat
kielégítő módszertani javaslat elkészítése élőhelyek állapotának felmérésére
– Természetvédelmi őrszolgálat képzése
A két ország természetvédelmi szakembereinek részvételével a terepi mintavételi
módszerek elsajátítása és a felméréseket követően laboratóriumi bemutató
keretein belül a mintakezelési technikák, taxonómiai ismeretek, adatkezelési és
adatértékelési eljárások ismertetése.
Elvégzendő továbbá a szükséges segédanyagok (pl. módszertani anyagok)
elkészítése és ismertetése.
Mennyiség: minimum 3 nap elméleti, és minimum 3 nap terepi oktatás minimum 15
fő részére.
– Hiperspektrális felvételezés és adatgyűjtés
A felhasználható technológia: légirepüléssel és hiperspektrális képalkotó
rendszerrel végzett adatgyűjtés.
Vegetáció-elemzésre és -osztályozásra alkalmas, látható és a közeli infravörös
hullámhossz-tartományban (400-900nm) legalább 50 spektrális csatornát
tartalmazó hiperspektrális légifelvétel, amelynek terepi felbontása legalább 0,8 m. A
légifelvételezést a kijelölt szakaszon, 1 napon belül kell elkészíteni. A végtermékként
előállítandó vegetáció-térkép legkisebb klasztermérete 3m*3m.
A digitális dokumentációt 3 példányban, CD-n vagy DVD-n kell átadni.
– Ismertető kiadvány megírása, tudományos publikációk elkészítése
A projekt tartalmáról, tevékenységeiről, elért eredményeiről és várható hatásairól
szóló kiadvány szövegének és fotóanyagának elkészítése és az ajánlatkérő
számára történő átadása. Tartalom: két szerzői ívnyi (80.000 n) szöveges tartalom,
megközelítően 70-100 db szöveg közti színes kép és ábra és 2 db térkép.
A projekt eredményeinek tudományos közleményekben vagy annak különszámában
való megjelentetése.
A feladatok pontos meghatározására az Ajánlat-kiírási dokumentációban kerül sor.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés 2011/02/28 (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, hibás
teljesítési és meghiúsulási kötbér
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő részszámlát a
szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be. A számlák kifizetése a Kbt. 305.
§ (3) bekezdésével összhangban 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: Nem lehet részvételre jelentkező, sem alvállalkozó, sem pedig
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, vagy a 61.
§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek valamelyike fennáll.
Nem lehet részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve 62. § (1)
bekezdésében foglaltak valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (konzorciumi tagnak), illetőleg – amennyiben az
eljárásba bevonásra kerül – a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást biztosító
szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
A részvételre jelentkezőnek (konzorciumi tagnak), illetőleg – amennyiben az
eljárásba bevonásra kerül – a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást biztosító
szervezetnek a Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) és h) pontjával kapcsolatos hatósági
igazolásokat legkésőbb a Kbt. 117. § (1) bekezdése szerinti eredményhirdetéstől
számított tizenöt napon belül kell csatolnia. Az igazolásokat eredeti vagy hiteles
másolatban kell benyújtani.
A fentieken felül a részvételre jelentkező a Kbt. 105. § (3) bekezdése szerint köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítésekor nem vesz igénybe jelen eljárás során a
Kbt. 60. § (1) bekezdés, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pont szerinti kizáró okok



hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban kell
benyújtania.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi adatokat, tényeket kell az
ajánlatkérő tudomására hozni:
- valamennyi számlavezető pénzintézet által kiállított, a részvételi jelentkezési
határidőt legfeljebb 45 nappal megelőzően kelt nyilatkozat valamennyi ott vezetett
pénzforgalmi számla vonatkozásában az alábbi tartalommal:
- a bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a bankszámla-vezetés kezdőidőpontja,
- a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül sorban állás
előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont];
[Eredetiben vagy hiteles másolatban benyújtva.]
– az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
éves beszámolójának egyszerű másolata, amennyiben a részvételre jelentkező
letelepedése szerinti ország joga előírja [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont];
– eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozat az
előző három évben (2007-2009.) elért nettó árbevételről és a közbeszerzés
tárgyából (természetvédelmi kutatási és monitorozási tevékenység) származó nettó
árbevételről [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont];
– eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozat arról,
hogy a részvételi jelentkezési határidőt megelőző három éven belül kibocsátott
jogerős fizetési meghagyás vagy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében
követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem
egyenlített tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy
végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte [Kbt. 66.
§ (1) bekezdés d) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmasságot kizáró
feltétel:
– ha a részvételre jelentkező (konzorciumi tag) vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely
bankszámláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül 30
napot meghaladó sorban állás fordult elő;
– ha a részvételre jelentkezőnek (konzorciumi tagnak) vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
utolsó három lezárt üzleti éve közül egynél több alkalommal volt negatív a mérleg
szerinti eredménye;
– ha a részvételre jelentkezőnek (konzorciumi tagnak) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az előző három
évben (2007-2009.) elért nettó árbevételének átlaga nem érte el az 30 M HUF-ot;
– ha a részvételre jelentkezőnek (konzorciumi tagnak) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az előző
három évben (2007-2009.) a közbeszerzés tárgyából (természetvédelmi kutatási és
monitorozási tevékenység) származó nettó árbevételének együttes átlaga nem érte
el a 20 M HUF-ot;



– ha a részvételre jelentkező (konzorciumi tag) vagy közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a részvételi
jelentkezési határidőt megelőző három évben kibocsátott jogerős fizetési meghagyás
vagy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében követelés érvényesítésére
vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozással bír, vagy
végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban
ki nem egyenlített tartozással bír.
[A harmadik és a negyedik francia bekezdésben foglaltak kivételével a fenti
alkalmasságot kizáró feltételek esetében a részvételre jelentkezőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie, közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69. §
(5) bekezdése az irányadó. A harmadik és negyedik francia bekezdésben foglalt
feltétel esetében együttest megfelelést ír elő az ajánlatkérő.]
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi adatokat, tényeket kell az
ajánlatkérő tudomására hozni:
– Az előző három naptári évben (2007-2009.) teljesített természetvédelmi
kutatási és/vagy természetvédelmi monitorozási tevékenységre vonatkozó
referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában. Az eredeti
vagy hiteles másolati példányban benyújtott referenciának (referencialevélnek
vagy -igazolásnak), illetőleg a referencialistának minimálisan az alábbiakat kell
tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
- a szerződés tárgyának ismertetése,
- a saját teljesítés aránya,
- a szerződés teljesítésének időpontja [év],
- az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölése [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
- Az előző három naptári évben (2007-2009.) teljesített a Víz Keretirányelv és/vagy
a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervezés magyarországi megvalósításához kapcsolódó
kutatási és/ vagy monitorozási tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése
a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában. Az eredeti vagy hiteles másolati
példányban benyújtott referenciának (referencialevélnek vagy -igazolásnak), illetőleg
a referencialistának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
- a szerződés tárgyának ismertetése, a VKI és/vagy a VGT megjelölése,
- a saját teljesítés aránya,
- a szerződés teljesítésének időpontja [év],
- az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölése [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
- Az előző három naptári évben (2007-2009.) teljesített hiperspektrális felmérés
elvégzésére vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti
formában. Az eredeti vagy hiteles másolati példányban benyújtott referenciának
(referencialevélnek vagy -igazolásnak), illetőleg a referencialistának minimálisan az
alábbiakat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),



- a szerződés tárgyának rövid ismertetése, a hiperspektrális felméréssel érintett
terület nagysága (km2),
- a saját teljesítés aránya,
- a szerződés teljesítésének időpontja [év],
- az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölése [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
- A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt projektmenedzser bemutatása. A
projektmenedzser végzettségének, szakmai gyakorlatának, életútjának ismertetését
az általa aláírt szakmai önéletrajzban kell bemutatni, melyhez csatolni kell
tudományos fokozatának igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát
[Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
- A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek (szakértők) bemutatása.
A bemutatott szakemberek (szakértők) végzettségének, szakmai-tudományos
gyakorlatának (tapasztalatának), életútjának ismertetését az általa aláírt szakmai
önéletrajzban kell bemutatni, melyhez csatolandó(k) a felsőfokú végzettségének, s
– amennyiben rendelkezik ilyennel – tudományos fokozatának igazolására szolgáló
dokumentum(ok) egyszerű másolata [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
[A bemutatást olyan részletezettséggel kell elvégezni, hogy abból az alkalmassági
feltétel egyértelműen megállapítható legyen.]
- A szerződés teljesítésekor rendelkezésére álló eszközök, berendezések,
illetőleg műszaki felszereltség bemutatása (darabszám és műszaki paraméter
megjelölésével) [Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pont]. A felsorolt eszközökkel való
rendelkezés jogát a részvételi jelentkezésben igazolni kell: tulajdonjog esetén
a cégjegyzésre jogosult képviselő ilyen tartalmú nyilatkozatával, bérlet, lízing,
stb. esetén a szerződés vagy a másik fél kötelező erejű szándéknyilatkozata
csatolásával. (A fenti dokumentumokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell
csatolni, a szerződést azonban elegendő egyszerű másolatban bemutatni.)
[A bemutatást olyan részletezettséggel kell elvégezni, hogy abból az alkalmassági
feltétel egyértelműen megállapítható legyen.]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmasságot kizáró
feltétel:
– ha a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az
előző három naptári évből (2007-2009.) legalább 3 (három) db referenciával, mely
természetvédelmi kutatási és/vagy természetvédelmi monitorozási tevékenységre
vonatkozik, ahol a referenciákban szereplő szerződéses árak együttes értéke eléri
a nettó 30 M HUF-ot, és ahol az egyik szerződés értéke meghaladja a nettó 15 M
HUF-ot;
– ha a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az
előző három naptári évből (2007-2009.) legalább 3 (három) db referenciával, mely
Víz Keretirányelv és/vagy a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervezés magyarországi
megvalósításához kapcsolódó kutatási és/ vagy monitorozási tevékenységre
vonatkozik, ahol a referenciákban szereplő szerződéses árak együttes értéke eléri
a nettó 35 M HUF-ot, és ahol az egyik szerződés értéke meghaladja a nettó 20 M
HUF-ot;
– ha a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az előző



három naptári évben (2007-2009.) teljesített, legalább 3 km2-nyi hiperspektrális
felmérés elvégzésre vonatkozó referenciával;
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell
teljesíteni az előírt mennyiségeket. Ajánlatkérő a fenti összegeknél csak a saját
teljesítés összegét veszi figyelembe.]
– ha a részvételi jelentkezésben bemutatott projektmenedzser nem rendelkezik
természettudományos PhD vagy azzal egyenértékű fokozattal és természetvédelmi
vagy biológiai állapot felmérési tárgyú projektben projektvezetőként (projektvezető
helyettesként) vagy egy részterület vezetőjeként vagy nevesített szakértőként
szerzett tapasztalattal, továbbá nem tud bemutatni magyarországi természetvédelmi
kutatással és/vagy természetvédelmi monitorozással kapcsolatban minimum 5 éves
szakmai tapasztalatot;
– ha a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által bemutatott szakemberek között
nincs legalább:
– 1 (egy) fő Natura 2000 monitorozási szakértő,
– 1 (egy) fő Víz Keretirányelv monitorozási szakértő,
– 1 (egy) fő vízkémiai szakértő,
– 1 (egy) fő távérzékelési szakértő,
– és 7 (hét) fő élőlénycsoport szakértő az alábbi megosztás szerint:
– 1 (egy) fő fitobenton szakértő,
– 1 (egy) fő vízi makrofita szakértő,
– 1 (egy) fő szárazföldi botanikai szakértő,
– 1 (egy) fő szárazföldi gerinctelen szakértő,
– 1 (egy) fő vízi makrogerinctelen szakértő,
– 1 (egy) fő hal szakértő,
– 1 (egy) fő kétéltű-hüllő szakértő;
[Ajánlatkérő azt a szakembert tekinti szakértőnek, aki felsőfokú végzettséggel
rendelkezik és az adott szakterületen legalább 1 éves tudományos kutatási
tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő elfogadja, ha egy szakember több feltételnek
is megfelel.]
– ha a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által bemutatott,
szerződés teljesítésekor rendelkezésére álló eszközök, berendezések, illetőleg
műszaki felszereltség között nincs legalább 1 (egy) db hiperspektrális képalkotó
kamera-rendszer.
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? nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos x
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
a szerződés teljesíthetőségének egyik feltétele, hogy a különböző felmérések
minél hamarabb, a vegetációs időszakban elindulhassanak. Emiatt minél
hamarabb szükséges a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés. A Kbt. 107. § (1)
bekezdésében meghatározott határidők a fenti okok miatt nem tarthatók be.
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az 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
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? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(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: 2010/05/06 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000.
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékének megfizetése átutalással
történhet az ajánlatkérőnek MÁK-nál vezetett 10035003-01743661-00000000
bankszámlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét [„HUSK –
Kutatás”] fel kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát
állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.
A fenti összeg bruttó összeg.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/05/06 (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: 2010/05/14 (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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:



Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
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: Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek
komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása [azonosító: HUSK
0801/066].
VI.3) További információk (adott esetben)
– A részvételi jelentkezés benyújtásának és ezáltal az eljárásban való részvétel
feltételnek a részvételi dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása. A
dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 9:00-15:00 óra
között [pénteken 9:00-12:00 óra, a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján
9:00-10:00 óra között] vehető át az A.II. mellékletben meghatározott szervezet
kapcsolattartási címén (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209.
iroda). Az átvétel előtt a részvételre jelentkező köteles átadni a dokumentáció
árának befizetését igazoló dokumentum másolatát. (Közös jelentkezés, illetőleg
ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása.) A dokumentáció
megküldésére a Kbt. 102. § (3) bekezdése az irányadó. Tekintettel arra, hogy
jelen közbeszerzés természetvédelmi projektekhez kapcsolódik, ajánlatkérő a
dokumentáció megküldése esetében az elektronikus utat preferálja. A dokumentáció
nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
– A részvételi jelentkezéseket 2010. május 6.10:00 óráig lehet benyújtani jelen
felhívás A.III. mellékletben meghatározott kapcsolattartási címen (4024 Debrecen,
Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209. iroda).
– A részvételi jelentkezések bontására 2010. május 6. 10:00 órakor kerül sor. Helye:
az A.III. mellékletben meghatározott címen (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület
II. emelet) 210. iroda. A bontáson a Kbt. 110. § (2) bekezdésében meghatározott
személyek jogosultak jelen lenni.
– Részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt.
105. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai tekintetében. [A nemleges nyilatkozat(ok) is
csatolandók.]
– Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4)
bekezdésére.
– Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
– Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdésében meghatározott körben biztosítja a
hiánypótlási lehetőséget.
– A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja:
2010. május 14. 9:00 óra. Az eredményhirdetés helye megegyezik a részvételi
jelentkezések bontásának helyszínével.



– Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak olyan
összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük megtörtént.
– A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült
összes költség a részvételre jelentkezőt terheli.
– A jelen részvételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a részvételi
dokumentáció előírásai az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 1 336-7776
E-mail:
Fax: +36 1 336-7778
Internetcím (URL):
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.§-ában foglaltak 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: 2010/04/22 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be



Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/249-383
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: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/249-383
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/249-383
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


