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Bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció
tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3
éves időtartamra_Időszakos előzetes tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/14
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.02.01.
Iktatószám: 16762/2016
CPV Kód: 71351220-1

Ajánlatkérő:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által
üzemeltetett földalatti gáztárolók

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása
céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
gázzal történő ellátása

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató

A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás vagy időszakos előzetes tájékoztatás céljára szolgál
 

A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi jelentkezések benyújtására rendelkezésre álló
határidő lerövidítése  

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt.

A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül kerül sor.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: AK19661

Postai cím: Váci út 144 -150.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1138
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Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor

Telefon: +36 307794151

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: www.magyarfoldgaztarolo.hu (URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: AK19661

Postai cím: Váci út 144-150.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Megyes-Abonyi Ágnes

Telefon: +36 30/723-9125

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: AK19661

Postai cím: Váci út 144-150.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Megyes-Abonyi Ágnes

Telefon: +36 30/723-9125

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

x Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez
kötött hálózatok gázzal történő ellátása

 

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás
beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra

Hivatkozási szám: MFGT/011/2016

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351220-1

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. illetékességi körébe tartozó, a 
bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatói 
tevékenység komplex ellátására a Magyar Földgáztároló Zrt. működési területén a 
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra. 
1) Hites bányamérői és földmérői szolgáltatások ellátása, ideértve a birtokjogi ügyintézést is. 
2) Talajvédelmi és rekultiváció szakértői szolgáltatások, beleértve a kártalanítást: 
3) Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó 
talajvédelmi terv készítése. 
4) A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv készítése 
5) Kártalanítási szakvélemények készítése és kártalanítás ügyintézése 
6) Erdészeti ügyek, erdőhasználat rendezése 
7) Mintaszerződések készítése és a földhivatalok, hatóságok eljárásaiban és peres ügyekben való 
képviselet. 
8) Az okiratok szükséges ügyvédi ellenjegyzéseinek biztosítása. 
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül
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meghatározásra.

II.1.5) Becsült érték: 100000000 Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem

Ajánlatok benyújthatók

 valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre:

 csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

 

II.2.1)

Elnevezés: Bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71351220-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország, a Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett
földalatti gáztárolók

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt.
illetékességi körébe tartozó, a bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció
tervezési szolgáltatói tevékenység komplex ellátására a Magyar Földgáztároló Zrt. működési
területén a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra.
1) Hites bányamérői és földmérői szolgáltatások ellátása, ideértve a birtokjogi ügyintézést is.
2) Talajvédelmi és rekultiváció szakértői szolgáltatások, beleértve a kártalanítást:
3) Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó
talajvédelmi terv készítése.
4) A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv készítése
5) Kártalanítási szakvélemények készítése és kártalanítás ügyintézése
6) Erdészeti ügyek, erdőhasználat rendezése
7) Mintaszerződések készítése és a földhivatalok, hatóságok eljárásaiban és peres ügyekben való
képviselet.
8) Az okiratok szükséges ügyvédi ellenjegyzéseinek biztosítása.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül
meghatározásra.



6

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

 Minőségi szempont –

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:

 Az ár nem az egyetlen értékelési szempont, az összes értékelési szempont az eljárást
megindító felhívásban kerül meghatározásra

II.2.6) Becsült érték:

Érték Áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 36 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

 A szerződés meghosszabbítható

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: 3 / Maximális szám: 999

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont.

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

 Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

 Opciók

Opciók ismertetése:

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.12) További információ:

II. 3 ) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma: (éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

 A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárás egyik részében sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek valamennyi részben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az
eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §-a alapján, a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre
jelentkezőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pontja és 25.§ alapján a
jelentkezéséhez csatolnia kell - cégszerűen aláírt nyilatkozatát - a részvételi felhívás megküldését
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a CH bányászat - tárolás - szállítás -
elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési tevékenység végzéséből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát
éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása a cégszerűen aláírt nyilatkozat
benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági
feltétel esetében rögzített igazolás benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a cégszerűen aláírt nyilatkozat
kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt.
65. § (7)-(8) bekezdéseire
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a P1 pontban meghatározottaknak.



8

Az esetlegesen előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan a részvételre
jelentkező, ha a részvételi felhívás megküldését megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összesen nem rendelkezik a CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás -
finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési
tevékenység végzéséből származó nettó30.000.000, FT összegű árbevétellel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre
jelentkezőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés és 25.§ alapján a
jelentkezéséhez csatolnia kell - cégszerűen aláírt nyilatkozatát - az M1) - M3) pontokban
meghatározottakról -figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A nyilatkozatnak olyan
részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
A jelen pont szerinti alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolás benyújtása kizárólag az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a cégszerűen aláírt nyilatkozat
kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt.
65. § (7)-(8) bekezdéseire
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a III.1.3.M1)-M3) pontokban meghatározottaknak.

M1.) A felhívás megküldését megelőző 3 évben a legjelentősebb CH bányászat - tárolás - szállítás -
elosztás -feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és
rekultiváció tervezési tevékenység tárgyú szolgáltatásainak ismertetése. Az igazolás, illetve
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet)
M2) Azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek
végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő
okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt
példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek
nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében. Részvételre jelentkező köteles
nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.
M3) A részvételre jelentkezőnek a talajvédelmi mintavételre is kiterjedő akkreditációval rendelkező
a 2005. évi LXXVIII. törvény 1. § b) pontja szerint akkreditált vizsgáló szervezet vagy a 2005. évi
LXXVIII. törvény 1. § a) pontja szerint ilyen tevékenységre akkreditált laboratórium rendelkezésére
állásának igazolására be kell nyújtania a részvételi jelentkezés részeként megjelölt talajvédelmi
mintavételre is kiterjedő szervezet, vagy a megjelölt laboratórium akkreditációjáról szóló hivatalos
okirat egyszerű másolatát és a rendelkezésre álló berendezések ismertetését. Az ismertetésnek
olyan részletességűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.



9

Az esetlegesen előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan Részvételre jelentkező,
ha
M1.) a felhívás megküldését megelőző 3 évben nem rendelkezik összesen CH bányászat - tárolás -
szállítás - elosztás -feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi,
kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység végzéséből származó legalább 10 db különböző
ingatlanra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melyek ellenszolgáltatása
egyenként legalább nettó 100.000, HUF összegű.
M2.) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő hites bányamérő, aki rendelkezik az MBFH nyilvántartásába a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
szerint a tevékenység gyakorlására jogosító érvényes bejegyzéssel,
b) 1 fő Talajvédelmi szakértő, aki rendelkezik a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal szereplő és
legalább 5 év talajvédelemre vonatkozó szakértői gyakorlattal,
c) 1 fő Mezőgazdasági kárszakértő, aki rendelkezik az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz. melléklet
X/1. pont alapján a Hermann Ottó Intézet nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal és
legalább 5 év mezőgazdasági kárbecslésre vonatkozó szakértői gyakorlattal,
d) 1 fő Vadkár és erdészeti kárszakértő, aki rendelkezik az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. sz.
melléklet XV.3.és XV.4. valamint XVIII.4. pontjai alapján a Hermann Ottó Intézet nyilvántartásában
érvényes szakértői jogosultsággal és legalább 5 év erdei vadkár és mezőgazdasági vadkár, valamint
erdőérték és kárértékelés szakértői tevékenységre vonatkozó szakértői gyakorlattal,
e) 1 fő Termőföld, és ingatlan - értékbecslési szakértő, aki rendelkezik az 1/2010. (I. 14.) FVM
rendelet 2. sz. melléklet 13. pontja alapján a Hermann Ottó Intézet nyilvántartásában érvényes
szakértői jogosultsággal és legalább 5 év Termőföld, és ingatlan - értékbecslői szakértői
tevékenységre vonatkozó gyakorlattal,
f) 1 fő geodéta, aki rendelkezik földmérői végzettséggel és legalább 5 év földmérői tevékenységre
vonatkozó gyakorlattal,
g) 1 fő geodéta, aki rendelkezik földmérői végzettséggel, ingatlanrendezői földmérői minősítéssel
és legalább 20 db ingatlannal kapcsolatos kisajátítási, vagy ingatlan-nyilvántartási eljárást is
tartalmazó gyakorlattal.
Egy szakember több minőségben is részt vehet az eljárásban.
M3) nem rendelkeznek legalább 1 db 3 - 5 méteres mélységből történő talajvédelmi mintavételre is
kiterjedő akkreditációval rendelkező a 2005. évi LXXVIII. törvény 1. § b) pontja szerint akkreditált
vizsgáló szervezettel vagy a 2005. évi LXXVIII. törvény 1. § a) pontja szerint ilyen tevékenységre
akkreditált laboratóriummal.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

 A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Meghívásos eljárás

x Tárgyalásos eljárás

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)

IV.2.2) A jelentkezések benyújtásának határideje meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén / A
szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Dátum: 2017/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.4)

A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: 2017/02/13 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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x A megrendelés elektronikus úton történik

x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

x A fizetés elektronikus úton történik

VI.2) További információk:

1) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
2) Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30.§ (4)bekezdését.
3) Az érdekelt szervezetnek a IV.2.2. pontban meghatározott határidőig cégszerűen aláírt
szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, mely tartalmazza:
a. az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,
b. a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám),
c. a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.
4) A szándéknyilatkozat szerkeszthető formátumú mintája az I.3 pontban jelzett címen elérhető.
Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden információt, ajánlatkérő nem kötelezett a
hiányzó adatok beszerzésére, a közvetlen részvételi felhívást a szándéknyilatkozatban megadott
adatok szerinti címre küldi meg. A szándéknyilatkozat benyújtható telefaxon, illetve postai úton.
A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott
szándéknyilatkozat megérkezett-e a határidőig az ajánlatkérőhöz.
A közbeszerzési dokumentum a közvetlen részvételi felhívás megküldését (IV.2.5. pont szerinti
időpont) követően érhető el az I.3 pontban jelzett címen

VI.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/30 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztató vagy
időszakos előzetes tájékoztató

4 ha az információ ismert

5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

6 amennyire az információ már ismert

9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató vagy időszakos előzetes tájékoztató esetében adja
meg

12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése,
ezt az információt itt vagy az eljárást megindító felhívásban adja meg

19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges


