
Ajánlattételi felhívás 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 

1121 Budapest, Költő u. 21. 
Telefon: 1/391-4610; Telefax: 1/200-1168; E-mail: dinpi@dinpi.hu 

b) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  
Tárgya: Vállalkozási szerződés az Alcsúti Arborétum (kastélypark) vizes 

élőhelyeinek rekonstrukciója (dísztó rekonstrukció) megvalósítására. 

Mennyisége: Dísztó rekonstrukció 1,1 ha területen: 

- cserjeirtás v. szárvágózás                        4.060 m2; 
- partfal körül fakivágás                                 49 db; 
- iszapkotrás                                               2500 m3; 
- partfal bontása                                           125 m3; 
- partfal újjáépítése                                      125 m3; 
- rámpa bontása                                                1 db; 
- rámpa építése                                                 1 db; 
- megvalósulási dokumentáció                         1 db; 

a dokumentációban részletezettek szerint. 

c) A szerződés meghatározását: Vállalkozási szerződés. 

d) A szerződés teljesítésének határideje: 2012. április 30. 

e) A teljesítés helye: Alcsúti Arborétum. 

f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást: 
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőnek teljesítésigazolással bizonyított 
teljesítésétől számított legkésőbb hatvan napon belül az ellenszolgáltatást teljesíti a 
Kbt. 305. § (1), (3)-(6) bekezdés szerint. Szerződés elfogadott műszaki-pénzügyi 
ütemterve szerint részszámla nyújtható be. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. 

A szolgáltatás finanszírozása 100 %-ban EU pályázatból történik. 

g) Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
 

Részszempontok Súlyszám 

1. Ajánlati ár (bruttó Ft) 85 

2. Teljesítési véghatáridőnél kedvezőbb határidő (nap) 15 
 

h) Az alkalmassági követelményeket és a 69. § (2) bekezdésében foglaltakat: 

A) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatoljon 
az ajánlattételi felhívás megküldésétől 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. 

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): 

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 ajánlattételi felhívás megküldését 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 egynél több 
évben az adózott eredménye negatív. 

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 kell megfelelniük. 

B) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

1. Ajánlattevő és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyában (védett 
természeti területen, vagy gyűjteményes kertben, vagy történeti kertben: kertépítészeti 
munka, mederkotrással és iszapeltávolítással járó tó rekonstrukció, tó partfal-
helyreállítás) végzett referencia munkáit. A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. § (2) 
bekezdésének megfelelően igazolni szükséges. (A referenciaigazolásnak, még 
tartalmaznia kell az ellenőrizhetőség miatt a megvalósult beruházás ajánlati 
felhívásának K.É. számát, valamint a műszaki adatait is.) 

2. Ajánlattevő és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján azokat a 
felsőfokú végzettségű szakembereket illetve felelős műszaki vezetőt, képzettségük 
ismertetésével iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, felelős műszaki vezetői 
határozat és aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

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): 

a) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 5 évben összesen és befejezett: 



- legalább egy db., védett természeti területen, vagy gyűjteményes kertben, vagy 
történeti kertben végzett olyan kertépítészeti munkával, melynek értéke eléri a nettó 
5 millió forintot, 

-legalább egy db., védett természeti területen vagy gyűjteményes kertben, vagy 
történeti kertben végzett mederkotrással és iszapeltávolítással járó tó rekonstrukció 
referenciával melynek ellenszolgáltatása eléri a nettó 8 millió forintot, 

- legalább egy db., védett természeti területen, vagy gyűjteményes kertben, vagy 
történeti kertben lévő tó partfalának építési vagy helyreállítás-megerősítési 
referenciával melynek anyaga kő és melynek ellenértéke eléri a nettó 15 millió Ft-ot. 

Ugyanazon referencia megnevezhető többször is, ha megfelel az ott előírt alkalmassági 
követelménynek. 

b) Alkalmatlan ajánlattevő és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább:  

- 1 fő okl. táj- és kertépítész, vagy okl. kertészmérnök, vagy okl. táj építészmérnök 
végzettséggel és aki nem rendelkezik legalább 5 éves igazolt kertépítési szakmai 
gyakorlattal,  

- 1 fő szerkezetépítő mérnökkel, aki nem rendelkezik legalább 5 év szakmai 
gyakorlattal és  

- 1 fő FMV-Vizép. „B” felelős műszaki vezetői besorolással, és aki nem rendelkezik 
legalább 5 év szakmai gyakorlattal. 

Ugyanazon személy megnevezhető több pozícióra is, ha megfelel az alkalmassági 
követelménynek. 

A közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az a) és b) 
alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük. 

i) A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlást a Kbt. 83. §-sa alapján. 

j) Az ajánlattételi határidőt: 2010. november 09. 10,00 óra. 

k) Az ajánlat benyújtásának címét: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő 
u. 21. I. em., Igazgatói Titkárság 

l) Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

m) Az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét: 

Helye: DINPI, 1121 Budapest, Költő u. 21. emeleti Tárgyaló. 

Kezdési időpontja: 2010. november 09. 10,00 óra. 

n) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el. 

o) Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt 
alapvető szabályait, az első tárgyalás időpontját: - 

p) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. november 29. 10,00 óra. 

q) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2010. október 25. 

r) Ajánlatkérő a részajánlat tételt és a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja. 



s) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a 253. § (1) bekezdését. 

sz) Ajánlatkérő előírja a kizáró okokra vonatkozóan:  

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 4.§ 3/D pontja 
szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban 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. 62. § 
(1) bekezdés a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.  

Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, 
továbbá a Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdés szerint 
kell nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állásáról. 

t) Egyéb információk:  

1. A dokumentációért bruttó 30.000, Ft-ot fizetni. A dokumentáció ellenértékét készpénz-
átutalási megbízáson (postai csekken) lehet befizetni. A csekk átvehető a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21. I. em., Igazgatói Titkárságon.  
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. § (4) bekezdése 
irányadó. A dokumentációt, az ár átutalását igazoló postai, vagy banki bizonylat 
bemutatásával lehet személyesen átvenni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 
Budapest, Költő u. 21. I. em., Igazgatói Titkárságon, 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.  

2. Ajánlattevőnek az ajánlati árat - az árazatlan költségvetés alapján - 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. 

3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában a Kbt. 70. § (2) bekezdésére és a Kbt. 
71.§ (1) bekezdés a)- d) pontjaira. (nemleges nyilatkozat esetében is). 

4. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdését alkalmazza. 

5. Amennyiben az 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.  

6. Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az igazolások 
egyszerű másolatban is benyújthatók. 

7. 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. 



8. 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.  

9. 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. 

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az 
ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

11. Az ajánlattevők az ajánlatban külön nyilatkozatban adják meg a kapcsolattartójuk nevét, 
beosztását, címét, telefon és telefaxszámát, valamit elektronikus címét (e-mail). 

12. Ajánlatkérő az ajánlattevők részére a szakszerű ajánlat elkészítése érdekében egyszeri 
alkalommal helyszíni bejárást biztosít. 

- A bejárás időpontja és helyszíne:  

o Időpont: 2010. 10. 28.     11.00 óra.  

o Találkozás helye: Alcsúti Arborétum, Portaépület 

13. Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet. 

14. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ellenszolgáltatás fedezetéül nettó 
56.898.800,- Ft áll rendelkezésre. 

15. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-100. 

16. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az t)/15. pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. és a 2. 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. 

17. 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. 

18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi dísztó rekonstrukcióval 
egyidejűleg a 39,4 ha kiterjedésű arborétum területén növényrekonstrukció is elvégzésre 



kerül (a két kivitelezés munkái jól elkülönülnek, kizárólag az utak használatában lehetnek 
érintkezési pontok). 

19. Az ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz heti bontású kivitelezési ütemtervet csatolni. 

20. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3) bekezdés 
alkalmazására. 

21. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai és Ptk. szabályai szerint kell eljárni.  


