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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480195-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Állat-egészségügyi szolgáltatások
2017/S 230-480195
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
AK05071
Keleti Károly utca 24.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagó Dániel, Pálmai Réka
Telefon: +36 13369026
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.nebih.gov.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Juratio Zrt.
Monostori út 34.
Budapest
1031
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nebih.gov.hu/
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
AK05071
Keleti Károly u. utca 24.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: I. emelet 124. Gazdasági Elnökhelyettes titkársága
Telefon: +36 13369026
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.nebih.gov.hu/
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: agrár szakigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.1.2)

Fő CPV-kód
85200000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Veszettség elleni orális vakcina beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33651690

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne:
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Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u.11.-13.).
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vakcina 2018. években: tavaszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, őszi
kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz összesen 1 971 840 adag + 30 %
+ termelési számonként 20-20 adag vakcina.
vakcina 2019 (esetleges meghosszabbítás esetén): tavaszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési
számonként 20-20 adag, őszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz
összesen 1 971 840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 31/01/2018
Befejezés: 18/09/2018

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)és(2)bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Igazolás:
Kbt.114.§(2) bekezdés;321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 17.§.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama egy alkalommal további 12 hónapra
meghosszabbítható.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
85200000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:
Országosan, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott módon.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Veszettség elleni vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2018. év tavaszi és őszi megrendeléseiben
(kampányaiban) összesen:
2

2

— 98 592 km + 30 % területen 20 adag/ km sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal, a mellékelt,
tájékoztató jellegű térkép alapján (szimpla szórás),
— Opcionálisan új gócpont észlelése esetén – maximum 2 gócnyi területen, azaz maximum 2×7850 km2-en 40
2

adag/ km sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás),
— Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km sűrűséggel) maximum
2 alkalommal a mellékelt térkép alapján,
— 1 971 840 adag + 30 % csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése.
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— A napi rögzített repülési adatok (repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina koordináta párok) megküldése
elektronikus formában minden egyes repülési nap végén az Ajánlatkérőnek a teljesítmény értékeléséhez.
— A vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes vakcinák kiszórási koordinátái)
térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása az Ajánlatkérőnek. Légi felvételek
bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás indoklására.
2

— majd azt követően az ország immunizált területén 50 km — enként egy, összesen 1 972 darab + 30 %
róka vagy sakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz történő
juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
Az opcionális 2019. évi kampány esetében a mennyiségi adatok változatlanok.
A vakcinázás során darabos (minimum 1x1x1 cm kitejedésű) anyag célzott területi kiszórására kerül sor.
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 31/01/2018
Befejezés: 31/03/2019

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)és(2)bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Igazolás:
Kbt.114.§(2) bekezdés;321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 17.§.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama egy alkalommal további 12hónapra
meghosszabbítható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
1. rész:
M/1.A jelen eljárás tárgyával megegyező (veszettség elleni orális vakcina szállítása) legjelentősebb
szállításainak ismertetése.
M/1.pont igazolás: Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.
2. rész:
M/1.A jelen eljárás tárgyával megegyező (járványvédelmi vagy egyéb állategészségügyi vagy növényvédelmi
célú – darabos (minimum 1x1x1 cm kitejedésű) anyag célzott területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes
kiszórása, valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató
értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
M/2.Szakemberek megnevezése,képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése.
M/3.Cégszerű nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről,illetve műszaki
felszereltség leírásáról.
M/1.-M/3.pont igazolás: Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumban.

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és
nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Teljesítés igazolás kiállítása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint történik.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a szerződés biztosítékaiként késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbért ír elő.
A szerződést biztosítékainak részletes leírását az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. rész:legalacsonyabb ár
2. rész:
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)-80
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő vállalás (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont
alapján) – 2. rész M2.3.Műszaki-szakmai alkalmasságkörében vizsgált, legmagasabb szakmai gyakorlattal
rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (150 óra/fő alacsony
repülési magasságú gyakorlat feletti megajánlást kell megadni, órában, egész számban meghatározva – 20.
IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 13/12/2017
Helyi idő: 14:00

IV.2.4)

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2)
Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)

További információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, – a regisztrálási
adatok megkérésének kivételével – közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen biztosítja a
www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt.
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Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumok elektronikusan elérhetőek a fenti címen, illetőleg igény esetén
papíralapon személyesen átvehetők a JURATIO Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtőlcsütörtökig 9:00-16:00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig. Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumok
papíralapon az ajánlattétel napján 9:00-14:00 óráig állnak rendelkezésre.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 2017. december 13., 14:00 óra. Helye: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti
Károly u. 24., I. em. 128. sz.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi,
valamint formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1eredeti
példányban kell benyújtani. A borítékon/dobozon „Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás
és kapcsolódó szolgáltatások ellátása” – „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” megjelöléseket
kell feltüntetni. Az ajánlatot 2 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható -pdf., vagy azzal
egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell
ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti
papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Az ajánlatot állagsérelem
nélkül nem oldható módon, valamennyi szöveget tartalmazó oldalát folyamatosan növekvő oldalszámmal ellátva
szükséges benyújtani. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az
ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre
történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. Hivatkozva a
Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kivételi körébe tartozó küldeményekre, a postai úton benyújtott ajánlatokat
a NÉBIH KÉR-kivételeket fogadó postafiókjába szíveskedjenek küldeni, melynek címe: NÉBIH 1537 Budapest,
Pf. 407. VÜI Beszerzési és Közbeszerzési Osztály.
4. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő
tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő
információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni:
JURATIOZrt., Dani Sándor Fax: 06/1-288-0708; e-mail: sdani@juratio.hu
5. A szigorúbb minősítési feltételek a pénzügyi, gazdasági és a műszaki szakmai alkalmassági kritériumokat(1.
rész: M/1., 2. rész M/1.-M.3.pontok) érintik.
6. Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dani Sándor, 00053.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. Az ajánlathoz részenként szakmai ajánlat csatolandó a kiegészítő dokumentumban meghatározott műszaki
leírásban megfogalmazottak szerint, valamint szükséges a műszaki leírásban meghatározott engedélyek,
igazolások, bemutatások benyújtása.
A referenciák tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) és (3a) bekezdése.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
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VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint
III.1.4. pont folytatása:
1. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező (veszettség elleni orális vakcina szállítása), legalább 1 450 000
adag vakcina szállítására vonatkozó referenciát.
2. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző három évből (36 hónap) legalább egy darab „járványvédelmi vagy
egyéb állategészségügyi vagy növényvédelmi célú – darabos (minimum 1x1x1 cm kitejedésű) anyag célzott
területi kiszórásának előkészítése és repülőgépes kiszórása, valamint kézi kihelyezése, illetve a lakossági
tájékoztató anyagok elkészítése, tájékoztató értekezletek tartása és a mintagyűjtés eszközeinek kiosztása”
tárgyú, legalább legalább 1 450 000 adag kihelyezésére vonatkozó referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között
nincs:
— 1.) 1 fő szakirányú okleveles agrármérnöki, vagy vadgazda, illetve ezekkel egyenértékű mérnöki felsőfokú
végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
— 2.) 1 fő repülőgépvezetői ágazaton végzett mezőgazdasági gépész üzemmérnökrepülő vagy azzal
egyenértékű műszaki felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább a végzettségének megfelelő 2 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik,
— 3.) 4 fő pilóta, akik érvényes PPL vagy CPL Repülőgép pilóta szakszolgálati engedéllyel, és minimum
150 óra alacsony repülési magasságú gyakorlattal rendelkeznek. (2 reptéren 2-2 gép egyidőben végzett
feladatellátásához)
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 4 db és plusz 2 db
tartalék kisrepülőgéppel (2 reptéren 2-2- db + 1-1 db tartalék), amelyek mindegyike 150-250 km/óra repülési
sebességgel, 100-300 m munka repülési magasság közötti repülésre alkalmas és amelyek mindegyike
rendelkezik vakcinák kiszórását végző berendezésekkel és az ellenőrzést lehetővé tevő GPS rendszerrel,
amellyel az elvárt sűrűséget egyenletesen biztosítani tudja, valamint rögzíteni képes a kiszórt vakcina
koordinátáit és darabszámát. Továbbá alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi kisrepülőgépe nem
rendelkezik a tilalmazott kiszórási területek pontos kihagyását elősegítő és dokumentáló kamera rendszerrel is,
amely alkalmas légi videófelvételek készítésére és rögzítésére is.
IV.1.11. pont folytatása:
Az értékelés során adható pontszámok: 0-100.
1. Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A 2. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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