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TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság;TRENDCOOP Gazdasági és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság;TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság;K'ORBITÁL
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság;TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság;K'ORBITÁL
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság;K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság;SHS Könyvelő és
Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság;K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság;PATENT-COOP
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Nyertes ajánlattevő:

Társaság;AGRO-DATA Mezőgazdasági
Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság;AGRO-DATA
Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és
Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság;AGRO-DATA Mezőgazdasági
Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság;AGRO-DATA
Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és
Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság;HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Kft;AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási
Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság;TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság;Csukás és Társai
Könyvelő és Szolgáltató Bt;HITELESÍTŐ

Ajánlatkérő típusa:

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
kutató intézet

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

agrárgazdasági kutatási, fejlesztési feladatok

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28953409243
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Postai cím: Zsil Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keszthelyi Szilárd
Telefon: +36 309478652
E-mail: keszthelyi.szilard@aki.gov.hu
Fax: +36 12174469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aki.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aki.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: kutató intézet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: agrárgazdasági kutatási, fejlesztési feladatok
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
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II.1.1)
Elnevezés: Tesztüzemi adatgyűjtés 2022–2023
Hivatkozási szám: EKR001654082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72310000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Magyarország egész területére vonatkozóan 19 részteljesítésben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 720339575 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest és Pest megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Budapest és Pest megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 88
Zöldséghajtató gazdaságok: 4 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 11 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 15 db
Tejelő tehenészetek: 13 db
Húsmarha- és juhtartók: 10 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 8 db
Vegyes gazdaságok: 8 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 5646, a szántóterület min. 14779 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki.
Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó
vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fejér megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Fejér megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 61 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 3 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 4 db
Szőlőtermesztők: 1 db
Gyümölcstermesztők: 6 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 2 db
Vegyes gazdaságok: 4 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 2315, a szántóterület min. 13532 hektár, amely
tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Komárom-Esztergom megye
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Komárom-Esztergom megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Komárom-Esztergom megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 26 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 0 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 0 db
Tejelő tehenészetek: 3 db
Húsmarha- és juhtartók: 2 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 5 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 1830, a szántóterület min. 4209 hektár, amely
tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Veszprém megye
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Veszprém megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 28 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 1 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 2 db
Szőlőtermesztők: 4 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 5 db
Húsmarha- és juhtartók: 5 db
Sertéstartók: 1 db
Baromfitartók: 3 db
Vegyes gazdaságok: 5 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 7469, a szántóterület min. 13569 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

11

x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Győr-Moson-Sopron megye
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Győr-Moson-Sopron megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 60 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 3 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 7 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 3 db
Tejelő tehenészetek: 10 db
Húsmarha- és juhtartók: 5 db
Sertéstartók: 5 db
Baromfitartók: 3 db
Vegyes gazdaságok: 8 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 8021, a szántóterület min. 15048 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vas megye
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
14

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vas megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Vas megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 35 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 5 db
Szőlőtermesztők: 1 db
Gyümölcstermesztők: 5 db
Tejelő tehenészetek: 4 db
Húsmarha- és juhtartók: 4 db
Sertéstartók: 0 db
Baromfitartók: 9 db
Vegyes gazdaságok: 4 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 4454, a szántóterület min. 10452 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zala megye
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Zala megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 34 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 6 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 10 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 8 db
Vegyes gazdaságok: 2 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 9625, a szántóterület min. 9397 hektár, amely
tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Baranya megye
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
18

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Baranya megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 43 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 10 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 3 db
Húsmarha- és juhtartók: 3 db
Sertéstartók: 5 db
Baromfitartók: 12 db
Vegyes gazdaságok: 6 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 8914, a szántóterület min. 12038 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Somogy megye
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
20

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Somogy megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 60 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 4 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 5 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 8 db
Tejelő tehenészetek: 4 db
Húsmarha- és juhtartók: 4 db
Sertéstartók: 2 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 3 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 6247, a szántóterület min. 14378 hektár, amely
tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tolna megye
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Tolna megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 58 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 2 db
Szőlőtermesztők: 5 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 10 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 2 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 24050, a szántóterület min. 29336 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
24

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 67 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 7 db
Szőlőtermesztők: 3 db
Gyümölcstermesztők: 7 db
Tejelő tehenészetek: 9 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 1 db
Baromfitartók: 6 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 3893, a szántóterület min. 14227 hektár, amely
tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Heves megye
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
26

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Heves megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 41 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 5 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 5 db
Szőlőtermesztők: 4 db
Gyümölcstermesztők: 8 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 2 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 3 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 2306, a szántóterület min. 13094 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nógrád megye
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Nógrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Nógrád megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 15 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 0 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 1 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 3 db
Tejelő tehenészetek: 2 db
Húsmarha- és juhtartók: 3 db
Sertéstartók: 0 db
Baromfitartók: 2 db
Vegyes gazdaságok: 3 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 452, a szántóterület min. 1244 hektár, amely
tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hajdú-Bihar megye
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
30

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Hajdú-Bihar megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 76 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 2 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 26 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 2 db
Tejelő tehenészetek: 16 db
Húsmarha- és juhtartók: 16 db
Sertéstartók: 7 db
Baromfitartók: 11 db
Vegyes gazdaságok: 8 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 14914, a szántóterület min. 14378 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok megye
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
32

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Jász-Nagykun-Szolnok megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 80 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 4 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 4 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 1 db
Tejelő tehenészetek: 5 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 4 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 7034, a szántóterület min. 22295 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
34

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 72 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 1 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 14 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 32 db
Tejelő tehenészetek: 6 db
Húsmarha- és juhtartók: 8 db
Sertéstartók: 3 db
Baromfitartók: 7 db
Vegyes gazdaságok: 17 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 2474, a szántóterület min. 10980 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bács-Kiskun megye
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
36

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Bács-Kiskun megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 98 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 9 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 22 db
Szőlőtermesztők: 23 db
Gyümölcstermesztők: 12 db
Tejelő tehenészetek: 14 db
Húsmarha- és juhtartók: 15 db
Sertéstartók: 6 db
Baromfitartók: 23 db
Vegyes gazdaságok: 7 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 10692, a szántóterület min. 15756 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Békés megye
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
38

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Békés megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 102 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 3 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 8 db
Szőlőtermesztők: 0 db
Gyümölcstermesztők: 1 db
Tejelő tehenészetek: 6 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 9 db
Baromfitartók: 8 db
Vegyes gazdaságok: 6 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 6662, a szántóterület min. 25281 hektár,
amely tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csongrád-Csanád megye
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád-Csanád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2022-2023. évi input-adatainak
biztosítására – Csongrád-Csanád megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján)
kiválasztani a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy, az Ajánlatkérő által biztosított
online üzemtipológiai program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló
egyéni és társas gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló
tesztüzemi adatgyűjtést kell megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az
adatok begyűjtését személyesen, a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az
adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line
adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi
információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító számlatükör kialakítása, valamint a
feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes részfeladatok és azok
hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők megnevezése,
szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A kiválasztási terv alapján a gazdaságok mennyisége a részben üzemtípusonként:
Szántóföldi növénytermesztők: 65 db
Zöldséghajtató gazdaságok: 29 db
Szabadföldi zöldségtermesztők: 19 db
Szőlőtermesztők: 1 db
Gyümölcstermesztők: 7 db
Tejelő tehenészetek: 8 db
Húsmarha- és juhtartók: 6 db
Sertéstartók: 5 db
Baromfitartók: 7 db
Vegyes gazdaságok: 13 db
Adott részben a számosállatérték előreláthatóan min. 9975, a szántóterület min. 15207 hektár, amely
tervezett mennyiségtől a tényleges mennyiség eltérhet.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza, a mennyiségi előírások – azaz a megfelelő számú, típusú és méretű üzemek száma - a
szerződéstervezet 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig terjedő ciklus vonatkozásában írja ki. Ajánlatkérő a 2023. január 1. napjától 2023. december
31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes
részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő korábbi tesztüzemi adatgyűjtései (db év, min. 0, max. 10
év) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 5
4 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 84 hónap) 4
5 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon
felüli mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap, min. 0, max. 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban megnevezett üzemekben online kérdőívezés lebonyolítása
a műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés hatálya alatt, a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a
kérdőív kiküldését megelőző egy hónappal megküldött jognyilatkozattal a közbeszerzési
dokumentumok részét képező költségvetésben opcióval érintett online kérdőívezés
megrendelésére. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget opció lehívására.
A feladat rendelkezésére álló idő az opció lehívását követő 40 naptári nap, vagy Megrendelővel
egyeztetett, feladattól függően megállapított határidő, melyről Megrendelő emailben ad
tájékoztatást.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai
Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó
számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK rendelet kodifikált
változata).
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 001 - 001132
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest és Pest megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
43

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63293675
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fejér megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26562700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Komárom-Esztergom megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13461000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Veszprém megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
E-mail: korbital@korbital.hu
Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18317400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Győr-Moson-Sopron megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31023475
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Vas megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
E-mail: korbital@korbital.hu
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Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22920800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Zala megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
E-mail: korbital@korbital.hu
Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25899175
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Baranya megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SHS Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10420557202
Postai cím: Szabadság Utca 31
Város: Mágocs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7342
Ország: Magyarország
E-mail: hochschornerne.eva@shskft.hu
Telefon: +36 303776755
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29196575
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Somogy megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11231831214
Postai cím: Petőfi u. 34. Utca 34.
Város: Mernye
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7453
Ország: Magyarország
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E-mail: korbital@korbital.hu
Telefon: +36 304355120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30332850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Tolna megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PATENT-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26458087214
Postai cím: Kisközi Utca 9
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
E-mail: anna15kovacs@gmail.com
Telefon: +36 302502230
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33678400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37631650
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Heves megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
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Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24142450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Nógrád megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9172625
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Hajdú-Bihar megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57439825
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: 11264288216
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 16. 2. lház. fszt. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: hitelesitokftszolnok@gmail.com
Telefon: +36 304749002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40869575
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12968019209
Postai cím: Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: agrodatakft@gmail.com
Telefon: +36 309556240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58100325
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Bács-Kiskun megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10498723213
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: balazs@trendhaz2000.hu
Telefon: +36 309537589
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85835175
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Békés megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csukás és Társai Könyvelő és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám: 20296285304
Postai cím: Endresz Utca 1
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: csukasandi@gmail.com
Telefon: +36 308412122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52201750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: Csongrád-Csanád megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: 11264288216
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 16. 2. lház. fszt. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: hitelesitokftszolnok@gmail.com
Telefon: +36 304749002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60260150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas,
Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
2. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas,
Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
3. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas,
Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
4. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453
Mernye, Petőfi u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
5. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas,
Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
6. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453
Mernye, Petőfi u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
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7. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453
Mernye, Petőfi u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
8. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
SHS Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7342 Mágocs,
Szabadság Utca 31
Adószáma: 10420557202
9. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
K'ORBITÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7453
Mernye, Petőfi u. 34. Utca 34.
Adószáma: 11231831214
10. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
PATENT-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 7451 Kaposvár, Kisközi
Utca 9
Adószáma: 26458087214
11. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
12. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
13. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
14. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
15. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft, Magyarország 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán Utca
16. 2. lház. fszt. 1.
Adószáma: 11264288216
16. rész
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Ajánlattevő neve, székhelye:
AGRO-DATA Mezőgazdasági Szaktanácsadási Fejlesztési és Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, Vágóhíd Utca 3. 2. em. 2-3.
Adószáma: 12968019209
17. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2370 Dabas,
Bajcsy Zsilinszky Utca 16/1
Adószáma: 10498723213
18. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
Csukás és Társai Könyvelő és Szolgáltató Bt, Magyarország 5600 Békéscsaba, Endresz Utca 1
Adószáma: 20296285304
19. rész
Ajánlattevő neve, székhelye:
HITELESÍTŐ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft, Magyarország 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán Utca
16. 2. lház. fszt. 1.
Adószáma: 11264288216
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
szerint
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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