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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Postai cím: Liszt Ferenc u. 19. 
Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság bugacpusztaházi, izsák-páhi, kunszentmiklós-
nagyállási és pusztaszeri állattartó telepeinek üzemeltetése. 
 

1. rész: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság bugacpusztaházi állattartó telepének 
üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében. 
 
2. rész: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság izsák-páhi állattartó telepének üzemeltetése 
vállalkozási szerződés keretében. 
 
3. rész: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kunszentmiklós-nagyállási állattartó 
telepének üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében. 
 
4. rész: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság pusztaszeri állattartó telepének üzemeltetése 
vállalkozási szerződés keretében. 

 
 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. rész: 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság bugacpusztaházi állattartó telepének üzemeltetése. 
 
A KNPI bugacpusztaházi gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNPI saját 
vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével, állattartó telep működtetése vállalkozási 
szerződés keretében.  
A nyertes ajánlattevő feladata a részére átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha tenyész- 
és növendékállatokkal történő, legeltetéssel végzendő természetvédelmi kezelés, védett 
természeti terület működtetése, beleértve a szintén védett természeti területnek tekintendő, 
Bugacpusztaháza állattartó telep működtetését is. Az állattartó telephez kapcsolódóan el kell 
látni a fent megjelölt állatok szakszerű gondozását, tartását és őrzését. 
A nyertes ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési 



 
 

2 
 

dokumentumokban meghatározott feladatait a KNPI által kijelölt állattenyésztési referens 
irányítása, felügyelete alatt kell ellátnia. 
Állatállományi létszám a legeltetett terület nagyságával: 
minimális egyedszáma: Bugacpusztaháza állattartó telep (0567/1a hrsz.) és a hozzátartozó 
területek: 
420-530 ÁE magyar szürke szarvasmarha, 1200 ha területen. 
 
2. rész: 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság izsák-páhi állattartó telepének üzemeltetése. 
 
A KNPI izsák-páhi gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNPI saját 
vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével, állattartó telep működtetése vállalkozási 
szerződés keretében. 
A nyertes ajánlattevő feladata a részére átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha tenyész- 
és növendékállatokkal történő, legeltetéssel végzendő természetvédelmi kezelés, védett 
természeti terület működtetése, beleértve a szintén védett természeti területnek tekintendő, 
Izsák-Páhi állattartó telep működtetését is. Az állattartó telephez kapcsolódóan el kell látni a 
fent megjelölt állatok szakszerű gondozását, tartását és őrzését. 
A nyertes ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feladatait a KNPI által kijelölt állattenyésztési referens 
irányítása, felügyelete alatt kell ellátnia. 
Állatállományi létszám a legeltetett terület nagyságával: 
minimális egyedszáma: Izsák Beke major (040/1 hrsz.) Nyári szállás: Páhi-Dinnyés tanya 
legelők 
350-450 ÁE magyar szürke szarvasmarha, 650 ha területen. 
 
3. rész: 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kunszentmiklós-nagyállási állattartó telepének 
üzemeltetése. 
 
A KNPI kunszentmiklós-nagyállási gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNPI 
saját vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével, állattartó telep működtetése 
vállalkozási szerződés keretében. 
A nyertes ajánlattevő feladata a részére átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha tenyész- 
és növendékállatokkal történő, legeltetéssel végzendő természetvédelmi kezelés, védett 
természeti terület működtetése, beleértve a szintén védett természeti területnek tekintendő, 
Nagyállás állattartó telep működtetését is. Az állattartó telephez kapcsolódóan el kell látni a 
fent megjelölt állatok szakszerű gondozását, tartását és őrzését. 
A nyertes ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feladatait a KNPI által kijelölt állattenyésztési referens 
irányítása, felügyelete alatt kell ellátnia. 
Állatállományi létszám a legeltetett terület nagyságával: 
minimális egyedszáma: Kunszentmiklós-Nagyállás állattartó telep (031 hrsz.) 
220-300 ÁE magyar szürke szarvasmarha, 780 ha területen. 
 
4. rész: 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság pusztaszeri állattartó telepének üzemeltetése. 
 
A KNPI pusztaszeri gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNPI saját 
vagyonkezelésű állatállományának legeltetésével, állattartó telep működtetése vállalkozási 
szerződés keretében. 
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A nyertes ajánlattevő feladata a részére átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha és 
magyar házibivaly tenyész- és növendékállatokkal történő, legeltetéssel végzendő 
természetvédelmi kezelés, védett természeti terület működtetése, beleértve a szintén védett 
természeti területnek tekintendő, Pusztaszer állattartó telep működtetését is. Az állattartó 
telephez kapcsolódóan el kell látni a fent megjelölt állatok szakszerű gondozását, tartását és 
őrzését. 
A nyertes ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feladatait a KNPI által kijelölt állattenyésztési referens 
irányítása, felügyelete alatt kell ellátnia. 
Állatállományi létszám a legeltetett terület nagyságával: 
minimális egyedszáma: Pusztaszer állattartó telep (0127/4 hrsz.) 
300-350 ÁE magyar szürke szarvasmarha 
100-150 ÁE magyar házibivaly, 1100 ha területen. 
 
A nyertes ajánlattevőnek a fentiekben részletezett munkákat védett, fokozottan védett 
természeti területeken és Natura 2000 területeken szükséges elvégezni. 
 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV kód): 92533000-6 Természetvédelmi területi 
szolgáltatások (a Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatás) 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet 
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
113. § (1)-(4) bekezdései szerint. 
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: - - -  
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése: - - -  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító 
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  

Az összefoglaló tájékoztatás Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldésének 
időpontja: 2018. 01. 18. 
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A közbeszerzési eljárás megindításának időpontja: 2018. 02. 02. 
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 
intézkedések ismertetése: 2 - - - 
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 
bocsátásának indoka: - - - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
bugacpusztaházi állattartó telepének üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében 

Az eljárás eredményes volt  igen     nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás ez 1. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján, mivel az 1. részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): -- 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -- 
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 -- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [  ] 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): -- 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  
  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - - - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2   - - - 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 - - - 

 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: - - - 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - - - 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - - - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) 
a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - - - 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - - - 

 
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - - - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - - - 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - - - 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 - - - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
izsák-páhi állattartó telepének üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében. 
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Az eljárás eredményes volt  igen      nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 1 ] 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Szilaj Gulya Kft.; 6043 Kunbaracs, Daruhát tanya 122. 
adószám: 24789255-2-03 

 
Az ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban előírt alkalmassági minimum 
követelményeknek. 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mert 

a) az eljárásból az ajánlattevőt nem kell kizárni, kizáró okok nem állnak fenn az ajánlattevő 
vonatkozásában; 

b) az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek megfelel; 
c) az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat; 
d)  az ajánlat nem tartalmaz teljesíthetetlennek minősülő kötelezettségvállalást (Kbt. 72. § (7) 

bekezdés) 
e) az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 
f) illetve egyéb érvénytelenségi ok nem áll fenn. 

 



 
 

7 
 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az ajánlati ár (nettó Ft) a 24 hónapra 
vonatkozóan: 42.000.000,- Ft 
 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 
beírni.) 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján választotta ki. 

A 2. részre a Szilaj Gulya Kft. nyújtotta be az egyetlen, nettó 42.000.000,- Ft összegű ajánlatot. 

 
       
 Az értékelés A 

részszempontok 
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

         

         

         

         

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - - - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2   - - - 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2- - - 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
Szilaj Gulya Kft.; 6043 Kunbaracs, Daruhát tanya 122. 
adószám: 24789255-2-03 
az ellenszolgáltatás összege (az ajánlati ár (nettó Ft) a 24 hónapra vonatkozóan): 
42.000.000,- Ft 

 
Az eljárás nyertese a 2. részben a Szilaj Gulya Kft. tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes, 
mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - - - 
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - - - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) 
a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - - - 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - - - 

 
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - - - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - - - 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - - - 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 - - - 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
kunszentmiklós-nagyállási állattartó telepének üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében. 

Az eljárás eredményes volt  igen      nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 1 ] 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Szilaj Gulya Kft.; 6043 Kunbaracs, Daruhát tanya 122. 
adószám: 24789255-2-03 

 
Az ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban előírt alkalmassági minimum 
követelményeknek. 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mert 

a) az eljárásból az ajánlattevőt nem kell kizárni, kizáró okok nem állnak fenn az ajánlattevő 
vonatkozásában; 

b) az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek megfelel; 
c) az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat; 
d)  az ajánlat nem tartalmaz teljesíthetetlennek minősülő kötelezettségvállalást (Kbt. 72. § (7) 

bekezdés) 
e) az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 
f) illetve egyéb érvénytelenségi ok nem áll fenn. 

 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az ajánlati ár (nettó Ft) a 24 hónapra 
vonatkozóan: 36.000.000,- Ft 
 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 
beírni.) 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján választotta ki. 

A 3. részre a Szilaj Gulya Kft. nyújtotta be az egyetlen, nettó 36.000.000,- Ft összegű ajánlatot. 
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is) 
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  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - - - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2   - - - 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 - - - 
 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
Szilaj Gulya Kft.; 6043 Kunbaracs, Daruhát tanya 122. 
adószám: 24789255-2-03 
az ellenszolgáltatás összege (az ajánlati ár (nettó Ft) a 24 hónapra vonatkozóan): 
36.000.000,- Ft 

 
Az eljárás nyertese a 3. részben a Szilaj Gulya Kft. tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes, 
mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - - - 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - - - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) 
a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - - - 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - - - 

 
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
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támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - - - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - - - 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - - - 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 - - - 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
pusztaszeri állattartó telepének üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében. 

Az eljárás eredményes volt  igen      nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 1 ] 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
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szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 
COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kft. 
6760 Kistelek, Ede utca 40. 
adószám: 14190018-2-06 

 
 
Az ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban előírt alkalmassági minimum 
követelményeknek. 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mert 

a) az eljárásból az ajánlattevőt nem kell kizárni, kizáró okok nem állnak fenn az ajánlattevő 
vonatkozásában; 

b) az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek megfelel; 
c) az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat; 
d)  az ajánlat nem tartalmaz teljesíthetetlennek minősülő kötelezettségvállalást (Kbt. 72. § (7) 

bekezdés) 
e) az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 
f) illetve egyéb érvénytelenségi ok nem áll fenn. 

 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme az ajánlati ár (nettó Ft) a 24 hónapra 
vonatkozóan: 44.000.000,- Ft 
 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 
beírni.) 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján választotta ki. 
 
A 4. részre a COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kft. nyújtotta be az egyetlen, 
nettó 44.000.000,- Ft összegű ajánlatot. 
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  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - - - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2   - - - 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2- - - 
 
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kft. 
6760 Kistelek, Ede utca 40. 
adószám: 14190018-2-06 
az ellenszolgáltatás összege (az ajánlati ár (nettó Ft) a 24 hónapra vonatkozóan): 
44.000.000,- Ft 

 
Az eljárás nyertese a 4. részben a COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kft. 
tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes, mindenben megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - - - 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - - - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) 
a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - - - 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - - - 

 
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - - - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - - - 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - - - 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 - - - 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: -) / Lejárata: -) 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2013/03/20) 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2013/03/20) 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 - - - 
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 A megküldött összegezés tévedésből 
tartalmazta a szerződéskötési moratórum időtartamát. A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja 
alapján azonban a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam 
letelte előtt is megköthető a szerződés, tekintettel arra, hogy a 113. § szerinti nyílt eljárásban 
részenként egy ajánlatot nyújtottak be. 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (2013/03/28) 
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (2013/03/28) 
VI.1.10) További információk: 2 

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertette a rendelkezésére álló 
fedezetet mind a 4. résznél. A 3. és 4. részeknél a közbeszerzési eljárás eredményessége 
érdekében ajánlatkérő a fedezetet kiegészítette, hogy elegendő összeg álljon rendelkezésre a 
szerződések megkötéséhez. 
 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

   
 
 

Tóth Csaba 
felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám 00402 

 
 
 
 
 
 

 


