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Ajánlatkérő 

Szervezet: Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Címzett: Simó Gáspár 

Cím: Hűvösvölgyi út 52. 

Ir.szám: 1021 

Város/Község: Budapest 

Ország: HU 

Telefon: 30-663-4635 

Telefax: 200-1168 

E-mail: simog@dinpi.hu 

Internet cím(URL): www.dinpi.hu 
  
 

Megbízott képviselő 

Név: GRESS-ING 
Területfejlesztési 
Mérnökiroda Kft. 

Címzett: dr. Varga Endre hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó 

Cím: Vajkay u. 1. I. emelet 

Ir.szám: 1055 

Város/Község: Budapest 

Ország: HU 

Telefon: 36-1-3740500 

Telefax: 36-1-3740501 

E-mail: dr.varga.endre@gressing.hu 

Internet cím(URL): www.gressing.hu 
    

Hirdetmény tipusa 

(Nemzeti) az egyszerű eljárás 
ajánlattételi felhívása  

 

Állapota 

Iktatva   
 

Értesítő levelek 

Nincs levél  
 

Hiánypótló levelek 

Nincs levél  
 

  Iktatószám 

Előzmény - 

Kapcsolódó 
hirdetmény 

-  
 
 

Korábbi tartalmi állapot 

Nincsen korábbi tartalom   
 

Iktatási időpont Iktatási szám 

2010.07.14 20951/2010  
 

Befizetések 

Dátum Befizető Mód Összeg  
 

Terjedelem Árazás 

  Egységár 
: 

10000  

Oldalszám: 24  Ára 240000   
 

Hirdetmény rövid tartalma 

Egyes, a DINPI használati jogával 
érintett erdőrészletekben, a 
“Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI 
területén” tárgyú projektben kézi 
munkaerőt igénylő erdészeti munkák 
(erdősítés, erdősítés ápolás és invazív 
kezelés).  

 

Megjegyzés 

Közvetlenül: dr. Varga Endre hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó; telefon: (36–
1) 3 74 05 00; fax: (36–1) 3 74 05 01; 
e-mail: dr.varga.endre@gressing.hu.  
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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem   
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;  

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét 
is];  

Kbt. 22. § (1) bekezdés b.) pontja  

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzésekre vonatkozó egyszerű eljárás  

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) 
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];  

nettó 5.000.000,- Ft  

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a 
Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;  

Kötelező  

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.  

2010/07/14  

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság 
a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.  

Képviseleti jogosultság megléte [x]  
 

Egyéb közlemény: 

Az ajánlatkérő technikai azonosítója: AK01906. A Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti 
ellenjegyzés megtörtént. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: GRESS-ING Területfejlesztési 
Mérnökiroda Kft. 1055 Budapest, Vajkay u. 1. I. emelet 115. Közvetlenül: dr. Varga Endre 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó; telefon: (36–1) 3 74 05 00, fax: (36–1) 3 74 05 01, e-
mail: dr.varga.endre@gressing.hu. Kérjük, hogy a befizetést igazoló számlát a befizető 
nevére szíveskedjenek kiállítani, amely a következő: név: Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság, székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763-2-11. A 
számlát a következő címre kérjük küldeni: 1525 Budapest Pf. 86. és a 1/391-4644 számra 
faxolni. 

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
  

  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu  
  

  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  
   

Építési beruházás [ ]  

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [x]  

Építési koncesszió [ ]  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

Szolgáltatási koncesszió [ ]    

  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
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I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

Postai cím: 
Hűvösvölgyi út 52.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1021  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Verő György  

Telefon: 
30-663-4635  

E-mail: 
verogy@dinpi.hu  

Fax: 
06-1-200-1168  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
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 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
  

Központi szintű [x]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [ ]  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]  

Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

  
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 
  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[x] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

  
  
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 
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[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz 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]  

  
 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]  

  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

        

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Vállalkozási szerződés.  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [ ] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [x] Szolgáltatás  

Szolgáltatási kategória 27  
[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében) 
  
  

  

  

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 
NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Nagykőrösi Pusztai Tölgyesek 
Natura 2000 terület. 
Pest megye - Nagykőrös város 
külterülete.  

NUTS-kód HU102  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott 
esetben, maximális létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Egyes, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság használati jogával érintett erdőrészletekben, az „Euro–szibériai 
erdősztyepp–tölgyesek és pannon homoki gyepek megőrzése a “Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI területén” tárgyú 
projektben [LIFE-Nature pályázat, hivatalos címe: ’Conservation of Euro-Siberian steppic woods and Pannonic sand 
steppes in ’Nagykőrösi pusztai tölgyesek’ pSCI’, azonosítója: LIFE06 NAT/H/000098] kézi munkaerőt igénylő erdészeti 
munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív kezelés).  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 77231000-8     

Kiegészítő tárgy(ak) 77200000-2     

  77312100-1     
 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [x]  valamennyi részre [ ]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Mennyiség: összesen 262 hektár. 
Részterületek: 
1. részterület: Nagykőrös 91, 128, 131 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (91 ha). 
2. részterület: Nagykőrös 137, 139, 140, 141, 142 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (53 ha). 
3. részterület: Nagykőrös 115, 116, 117, 136 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (90 ha). 
4. részterület: Nagykőrös 98 erdőtag teljes területe (28 ha).  

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

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 jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  



 6 

  

  

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY 
befejezés 2010/12/15 (év/hó/nap)  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és jótállás. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér mértékének és alapjának 
részletes meghatározását az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A jótállás a dokumentációban meghatározottak szerint.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől 
számított legkésőbb hatvan napon belül az ellenszolgáltatást teljesíti a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 305. § szerint. A szolgáltatás finanszírozása LIFE-Nature 2006 jelű támogatási szerződésben 
foglalt támogatásával és a KvVM társfinanszírozásban történik.  

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)  

Nem követelmény.  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

   

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 
K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) 
pont, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik. 
K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt 
kizáró okok fennállnak. 
K3. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki – illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet – esetében a Kbt. 
62.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. 
Az igazolás módja: 
A Kbt. 249. § (3) bekezdésnek megfelelően a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés 
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A Kbt. 250. § (3) bekezdése h) pontja alapján az egyszerű 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására, az előzetes vitarendezésre és az eredményhirdetésre a 93-97. §, 
valamint a 98. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi 
felhívást kell érteni. 
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A Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek nyertessége esetén be kell nyújtani a Kbt. 63. § (2) és (3) 
bekezdése szerinti igazolásokat.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

GP1: Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől 
származó, valamennyi az ajánlattételi felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított egy éves 
időtartamban létező pénzforgalmi számlájára 
vonatkozó, az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál 
nem régebbi keltezésű nyilatkozat (Kbt. 66. § (1) 
bekezdés a) pont) az alábbi tartalommal: 
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját; 
- a vezetett bankszámlaszámok megjelölése; 
- az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé 
számított egy éves időtartamban volt-e sorban állás, ha 
igen, mikor, mennyi ideig; 
- a pénzügyi intézmény tudomása szerint fizetési 
kötelezettségének pontosan eleget tesz-e; 
- van-e lejárt hiteltartozása. 
GP2: Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző kettő 
lezárt üzleti év (2008., 2009.) számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolójának benyújtása (ha az ajánlattevő 
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) 
(Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az 
ajánlattevő a beszámolót elektronikus úton nyújtotta be, 
abban az esetben a beszámolót és a szabályszerű 
benyújtásról szóló, a céginformációs szolgálat által 
megküldött elektronikus igazolást elektronikus 
adathordozón is (pl: CD vagy DVD) be kell nyújtani. 
Egyéni vállalkozó esetén a 2008. és 2009. évi 
adóbevallás benyújtása.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

GP1 (valamennyi rész vonatkozásában): Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó (külön-külön megfelelés): 
- bármelyik pénzforgalmi számláján sorban álló tétel, sorban 
állás volt az ajánlattételi felhívás feladásának napjától (az 
ajánlattételi felhívás feladásának napja a felhívás V.8) 
pontjában található) visszafelé számított egy éves 
időtartamban, vagy 
- a pénzügyi intézmény tudomása szerint fizetési 
kötelezettségeinek nem tett pontosan eleget, vagy 
- lejárt hiteltartozása van. 
GP2 (valamennyi rész vonatkozásában): Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó (külön-külön megfelelés) az ajánlattételi felhívás 
feladását megelőző kettő lezárt üzleti év (2008., 2009.) 
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg 
szerinti eredménye negatív. Egyéni vállalkozó esetén, ha a 
2008. évi vagy 2009. évi adóbevallás szerint a vállalkozási 
tevékenysége veszteséges.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

MSZ1: Az ajánlattételi felhívás feladásának napját 
megelőző elmúlt három évben (az évek összességében), 
ajánlattételi felhívás feladásának napjáig teljesített 
legjelentősebb referenciái ismertetése Kbt. 67. § (3) 
bekezdés a) pont, a Kbt. 68. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. 
MSZ2: Azoknak a szakembereknek a megnevezése, 
képzettségük ismertetése és igazolása, akiket az 
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (Kbt. 67. § (3) 
bekezdés d) pont). 
Az előírt végzettség, képzettség igazolására csatolandó 
a szakemberek aláírt önéletrajza, illetve képzettségét, 
végzettségét igazoló okmányok (diploma, 
névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat, kamarai regisztrációt igazoló okirat). 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakemberek kifejezett 
nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén 
rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben. 
MSZ3: Csatolni kell az ajánlattevő vagy a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozatát, amely 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

MSZ1 (valamennyi rész vonatkozásában): Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó együttesen (együttes megfelelés) nem rendelkezik 
az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három 
évben összesen, az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig 
teljesített, befejezett, pozitív visszaigazolású alábbi 
szolgáltatási referenciával: 
- legalább 1 db természetvédelmi kezelési feladatok (akác és 
kései meggy eltávolítás kézi munkaerőt igénylő mechanikus és 
vegyszeres módszerekkel, erdősítés ápolása homoktalajon) 
elvégzéséről szóló referencia. 
MSZ2 (valamennyi rész vonatkozásában): Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó együttesen (együttes megfelelés) nem rendelkezik 
az alábbi szakemberrel: 
- 1 fő erdészeti szakirányítást végző erdőmérnök szakirányú 
végzettséggel rendelkező szakember vagy 1 fő erdészeti 
szakirányítást végző erdésztechnikus végzettségű szakember. 
MSZ3 (valamennyi rész vonatkozásában): Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 
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tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását 
(Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pont). A saját tulajdonú 
eszközök rendelkezésre állását az állóeszköz-
nyilvántartás benyújtásával, a nem saját tulajdonban 
levő eszközök rendelkezésre állását az erről szóló 
szerződés példányának csatolásával kell igazolni.  

tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó együttesen (együttes megfelelés) nem rendelkezik 
a teljesítéshez szükséges eszközökkel, berendezésekkel, 
műszaki felszereltséggel: 
- 1 db láncfűrész; 
- 1 db fűkasza.  

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
  

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [x] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

Erdészeti tevékenységek elvégzéséhez legalább erdésztechnikusi végzettség szükséges az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet alapján.  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

   

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

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 szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 
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IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (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 vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

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: 2010/08/09 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 60.000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

az összeget a GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft. MKB Bank Rt-nél vezetett 10300002-20613329-00003285 
számú számlájára történő átutalással lehet teljesíteni.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/08/09 (év/hó/nap) Időpont: 11.00  

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 /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/08/09 (év/hó/nap) Időpont: 11.00  

Helyszín : GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft. (1055 Budapest, Vajkay u. 1.; I. em. 116. szoba).  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  
igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

’Conservation of Euro-Siberian steppic woods and Pannonic sand steppes in ’Nagykőrösi pusztai tölgyesek’ pSCI’ 
LIFE NATURE pályázati kód: LIFE 06 NAT / HU / 000098  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 25. napon, 11.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az 
eredményhirdetés időpontja a következő munkanap, 11.00 óra. 
Helyszín: GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., 1055 Budapest, Vajkay u. 1.; I. em. 116. szoba.  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 20. napon, 11.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor a 
szerződéskötés időpontja a következő munkanap, 11.00 óra. 
Helyszín: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21. szám alatti épülete.  

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)  

igen [x] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A dokumentáció átvehető a befizetés igazolásával, személyesen vagy meghatalmazott útján, előzetes telefonon történt 
bejelentkezés után, az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő 
lejártáig, munkanapokon 09.00-16.00 között, az ajánlattételi határidő napján 09.00 órától 11.00 óráig a GRESS-ING 
Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., 1055 Budapest, Vajkay u. 1.; I. em. 116. szobában. A Kbt. 54. § (4) bekezdése 
alapján a dokumentáció megküldése kérhető. A dokumentáció, illetve annak ellenértéke a Kbt. 54. § (6) bekezdés szerinti 
esetekben visszajár.  

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 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 az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

1.) A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 83. § szerint. 
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2.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy ahol a Kbt. vagy a Kbt. alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 
3.) Az ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a 
környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdése 
alapján a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), 
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. A Kbt. 72. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő 
az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, 
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 
4.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdés, Kbt. 71.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 71.§ (3) 
bekezdésére vonatkozóan. 
5.) Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy a) az eljárás 
nyertesének visszalépése vagy b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetőleg (2) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos 
igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést. 
6.) Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
7.) Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar 
nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlattételi felhívás III.2.1., III.2.2. és a 
III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen 
nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a 
szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM 
rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes 
ajánlattevő által az eredményhirdetést követően benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
9.) Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 
10.) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az ajánlatban csatolnia kell az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi cégkivonatát. 
11.) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az ajánlatban csatolnia kell a cégkivonat alapján cégjegyzésre jogosult, ajánlatot aláíró személyek 
aláírási címpéldányát, illetve meghatalmazás esetén a meghatalmazást. 
12.) Helyszíni bejárás: a projektterület Ajánlatkérő vezetésével megtekinthető 2010. július 27-én, 11.00 órakor. A 
találkozás helyszíne: Nagykőrös DINPI regionális irodája, 2750 Nagykőrös, Kálvin tér 6. A helyszíni bejárást vezető 
személy neve és elérhetősége: Verő György, tel.: 06-30/ 663-4638. Amennyiben ajánlattevő részt kíván venni a helyszíni 
bejáráson, úgy azt a bejárást megelőző munkanap 15:00 órájáig jelezze a dr.varga.endre@gressing.hu e-mail címre. 
13.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet alapján a közbeszerzés 
tárgyát képező szolgáltatást az erdészeti hatóság engedélyezi, amely engedélyt az ajánlatkérő biztosítja, s ajánlatkérő 
úgyszintén biztosítja a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását is. Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a terület erdőgazdálkodóival olyan megállapodást kötött, amely szerint az erdőgazdálkodó hozzájárul 
és tűri, hogy a közbeszerzés nyertese a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást elvégezze. Az erdőgazdálkodó vállalta, 
hogy a közbeszerzésben kiírt szolgáltatásokkal kapcsolatos mindennemű hatósági ügyintézést határidőben lebonyolít 
függetlenül attól, hogy ki, vagy mely szervezet a közbeszerzési eljárás nyertese. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy a természetvédelmi kezelés során természetvédelmi kár nélkül kitermelt faanyag az erdőgazdálkodót 
illeti. 
14.) A közbeszerzési eljárás becsült értéke, az ajánlatkérő rendelkezésére álló forrás összesen nettó 5.000.000,- Ft. Ezen 
teljes összeg az alábbi részösszegekből áll: 
1. részterület: Nagykőrös 91, 128, 131 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (91 ha): nettó 
1.400.000,- Ft. 
2. részterület: Nagykőrös 137, 139, 140, 141, 142 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (53 ha): 
nettó 1.000.000,- Ft. 
3. részterület: Nagykőrös 115, 116, 117, 136 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (90 ha): nettó 
1.200.000,- Ft. 
4. részterület: Nagykőrös 98 erdőtag teljes területe (28 ha): nettó 1.400.000,- Ft. 
15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az adott rész vonatkozásában a Kbt. 92. § c) pontja szerint eredménytelen az 
eljárás, ha egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel (a részt 
illetően) – megfelelő ajánlatot az adott részre.  

  
  

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/07/14 (év/hó/nap)  
A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 
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I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.  

Postai cím: 
Vajkay u. 1. I. em.116.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1055  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
dr. Varga Endre hivatalos közbeszerzési tanácsadó  

Telefon: 
+36 (1) 37-40-500  

E-mail: 
dr.varga.endre@gressing.hu  

Fax: 
+36 (1) 37-40-501  

Internetcím (URL): www.gressing.hu  

  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.  

Postai cím: 
Vajkay u. 1. I. em.116.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1055  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
dr. Varga Endre hivatalos közbeszerzési tanácsadó  

Telefon: 
+36 (1) 37-40-500  

E-mail: 
dr.varga.endre@gressing.hu  

Fax: 
+36 (1) 37-40-501  

Internetcím (URL): www.gressing.hu  

  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.  

Postai cím: 
Vajkay u. 1. I. em.116.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1055  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
dr. Varga Endre hivatalos közbeszerzési tanácsadó  

Telefon: 
+36 (1) 37-40-500  

E-mail: 
dr.varga.endre@gressing.hu  

Fax: 
+36 (1) 37-40-501  

Internetcím (URL): www.gressing.hu  
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B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív 

kezelés) – Nagykőrös 91, 128, 131 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (91 ha).  
   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív kezelés) – Nagykőrös 91, 128, 131 
erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (91 ha).  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 77231000-8     

Kiegészítő tárgy(ak) 77200000-2     

  77312100-1     
 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

91 ha  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/12/15 (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 2 MEGHATÁROZÁS Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív 

kezelés) – Nagykőrös 137, 139, 140, 141, 142 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (53 ha).  
   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív kezelés) – Nagykőrös 137, 139, 140, 
141, 142 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (53 ha).  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 77231000-8     

Kiegészítő tárgy(ak) 77200000-2     

  77312100-1     
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3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

53 ha  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/12/15 (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 Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív 

kezelés) – Nagykőrös 115, 116, 117, 136 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (90 ha).  
   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív kezelés) – Nagykőrös 115, 116, 117, 136 
erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (90 ha).  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 77231000-8     

Kiegészítő tárgy(ak) 77200000-2     

  77312100-1     
 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

90 ha  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/12/15 (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
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B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 4 MEGHATÁROZÁS Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív 

kezelés) – Nagykőrös 98 erdőtag teljes területe (28 ha).  
   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív kezelés) – Nagykőrös 98 erdőtag teljes 
területe (28 ha).  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 77231000-8     

Kiegészítő tárgy(ak) 77200000-2     

  77312100-1     
 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

28 ha  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés 2010/12/15 (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
  
  

 


