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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://knp.nemzetipark.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481074Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Erdőművelési munkák elvégzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000185642019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
31222860

Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét HU331 6000

Kapócs Réka

titkarsag@knp.hu +36 76482611

http://knp.nemzetipark.gov.hu/

Tóth Csaba egyéni vállalkozó EKRSZ_
90133776

Béke Utca 21.

Lakitelek HU331 6065

Tóth Csaba

tothcsaba2017@outlook.hu

http://knp.nemzetipark.gov.hu/
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Erdőművelési kézi munkálatok (1)Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

54A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 054-124624A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Erdőművelési munkák elvégzése keretszerződések keretében, 7 részben Feladatok: Elvégzendő erdőművelési kézi munkálatok: 
ültetések (ékásós, gödörfúrós), ápolások (sorkapálás, sorok sarlózása, sorok gyomlálása, sorközkaszálás (kézi v. motoros), egyszálazás,
sarjleverés. Elegyarányszabályzó munkák: befejezett ápolás, tisztítás. Elvégzendő erdőművelési gépi munkáltok: tuskóeltávolítás, 
barázdás ültetés mélyszántással egybekötve (szántás, ültetőgépes ültetés), pásztás talajelőkészítés, gépi sorközápolás (tárcsázás, zúzás
)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Erdőművelési munkák elvégzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

KÖNIGFA Korlátolt Felelősségű Társaság; 6077 Orgovány Sport Utca 5. adószám 12430260-2-03 1. szempont: Mindösszesen nettó 
ajánlati ár: 26 610 000 Ft 2. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek 
bevonása. (főben): 0 Az ajánlat részeként benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e
) pontja alapján érvénytelen. Részletek: Ajánlatkérő 2019. május 6-án hiánypótlás teljesítésére szólította fel az ajánlattevőt, melynek 
teljesítési határideje május 10. 12:00 óra volt. Az EKR-ben, űrlap formájában kitölthető egységes európai közbeszerzési dokumentumot
(EEKD) hiánypótlás keretében nem javította ki az ajánlattevő megfelelően, teljes körűen, ezrét abban továbbra is hiányok, illetve hibás 
adatok szerepelnek: a) A II. rész „A” szakasz e) alpontjának második sora nem került kitöltésre. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adatbázisában, az EEKD II. rész „A” szakasz e) alpontjának második sorát ki
kellett volna tölteni és abban rögzíteni kellett volna a vonatkozó adatokat (Nemzeti Adó- és Vámhivatal http://nav.gov.hu/nav/
adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes). Ajánlattevő ezt az ajánlatkérő Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási 
felhívására sem tette meg, így a vonatkozó mező kitöltse továbbra is hiányzik. b) A II. rész „A” szakasz e) alpontjának negyedik (utolsó)
sorában továbbra sem lettek megjelölve azok a részek, amelyekre pályázni kívántak, azaz ajánlatot adtak be. c) A III. rész „B” 
szakaszát az ajánlattevő nem javította. Az ajánlattevő szerepel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes 
adatbázisban, ezért az ő esetében az EEKD űrlap III. rész B. szakaszában jelölt „Adófizetés elmulasztása” és „Társadalombiztosítási 
járulékfizetés elmulasztása” kizáró ok fenn nem állását elektronikusan elérhető információ igazolja. (Nemzeti Adó-és Vámhivatal; http:/
/nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes). Ezen körülmény miatt az űrlapon, az érintett rovatnál tévesen 
került rögzítésre, hogy a vonatkozó információ elektronikusan nem elérhető. Az „Adófizetés elmulasztása” és a „Társadalombiztosítási 
járulékfizetés elmulasztása” kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevő nem javította ki, így abban az „Ez az információ 
elektronikusan elérhető” kérdésre továbbra is hibás válasz szerepel (hibás válasz: „Nem” ), és a kibocsátóra vonatkozó adatok is 
hiányoznak. d) A III. rész „C” szakaszban az első hat kizáró ok tekintetében rögzített téves adat nem került javításra. Az érintett hat 
kizáró ok fenn nem állását elektronikusan elérhető információ igazolja. (Igazságügyi Minisztérium (Céginformációs és az Elektronikus 
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat; https://www.e-cegjegyzek.hu/) Az EEKD űrlap III. rész „C” szakaszában a felsorolt hat kizáró 
okra vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevő nem javította, az „Ez az információ elektronikusan elérhető” kérdésre továbbra is hibás 
válasz ( „Nem” ) szerepel, és a kibocsátóra vonatkozó adatok is hiányoznak. e) Az EEKD űrlap III. részének „D” szakaszában rögzített 
téves adat nem került javításra, illetve annak tartalmát az ajánlattevő felvilágosítás keretében sem tisztázta. A 321/2015. (X. 30.) Korm
. r. 2. § (4) bekezdés rögzíti, hogy az eljárás során alkalmazandó kizáró okok közül melyek azok, amelyeket az EEKD űrlap III. részének
„D” szakaszában kell feltüntetni. Ezen kizáró okok közül a Kbt. 62. § (1) bekezdés f), g), ka), l) és q) pontja tekintetében 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró ok fenn nem állást elektronikusan elérhető információk igazolják. (lásd 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § d), e), ia), j) és o pontok). Ezen rovatnál a „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre 
adott hibás „Nem” választ AT nem javította.

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az 1. részben nem volt érvényes ajánlat

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Tekintettel arra, hogy az 1. rész esetében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az 1. rész a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján eredménytelen.
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Erdőművelési kézi munkálatok (2)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árat – illetve a pénzügyi árajánlaton belül valamennyi nettó 
egységárat is – is magyar forintban, pozitív egész számban, nettó értékben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere : fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás) 
Képlettel: P = (Alegjobb : Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin; azaz P = (Alegjobb : Avizsgált) * 10 ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. szempont – A szerződés teljesítésébe bevont, 
meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek bevonása (fő) Ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a 
szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: a) középfokú 
erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2. számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Ajánlatkérő az 
ajánlatban bemutatott egy vagy több szakember közül az értékelés során csak azokat veszi figyelembe, akik esetében teljesülnek a 
fenti feltételek. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több 
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” 
mértékegységben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.) VI. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei – 2. melléklet, B. pont (27. oldal). A magasabb érték a kedvezőbb (egy 
bizonyos sávon belül), így az egyenes arányosítás alapján a függvény általános képlete: P = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: 0 fő Alegkedvezőbb: 3 fő Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) azaz P = (A vizsgált / 3) * 10 A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 3 fő ajánlati elemre, és az 
annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. Ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szabály: A vizsgált = tényleges megajánlás, ha annak értéke ≤ 3; A vizsgált = 3, ha a megajánlás > 3. Ajánlatkérő tehát 
fenti képletbe akkor is a 3-at írja be, ha az ajánlattevő a 2. értékelési szempontnál 3 főnél több szakember bevonására tesz 
megajánlást. Ajánlattevő nem köteles a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe, úgy a 
felolvasólapra a „0 fő” megajánlást kell rögzíteni. (Ebben az esetben a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem „0 fő”, 0 pont.

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

ajánlattevőnként:

Nem
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

KÖNIGFA Korlátolt Felelősségű Társaság; 6077 Orgovány Sport Utca 5. adószám 12430260-2-03 1. szempont: Mindösszesen nettó 
ajánlati ár: 30 565 000 Ft 2. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek 
bevonása. (főben): 0 A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlattevő nem tette meg, továbbá az ajánlat részeként 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Részletek: 
Ajánlatkérő 2019. május 6-án hiánypótlás teljesítésére szólította fel az ajánlattevőt, melynek teljesítési határideje május 10. 12:00 óra 
volt. 1) A „Kbt. 66. § (2) bek. – Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint” című űrlapot az AT a hiánypótlás során sem töltötte ki, a „
Nyilatkozat megerősítse” mező üres továbbra is üres. Ezáltal a nyilatkozatot az ajánlattevő nem tette meg. 2) Az EKR-ben, űrlap 
formájában kitölthető egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) hiánypótlás keretében nem javította ki az ajánlattevő 
megfelelően, teljes körűen, ezért abban továbbra is hiányok, illetve hibás adatok szerepelnek: a) A II. rész „A” szakasz e) alpontjának 
második sora nem került kitöltésre. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes 
adatbázisában, az EEKD II. rész „A” szakasz e) alpontjának második sorát ki kellett volna tölteni és abban rögzíteni kellett volna a 
vonatkozó adatokat (Nemzeti Adó- és Vámhivatal; http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes). 
Ajánlattevő ezt az ajánlatkérő Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívására sem tette meg, így a vonatkozó mező kitöltse 
továbbra is hiányzik. b) A II. rész „A” szakasz e) alpontjának negyedik (utolsó) sorában továbbra sem lettek megjelölve azok a részek, 
amelyekre pályázni kívántak, azaz ajánlatot adtak be. c) A III. rész „B” szakaszát az ajánlattevő nem javította. Az ajánlattevő szerepel a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, ezért az ő esetében az EEKD űrlap III. rész „B” 
szakaszában jelölt „Adófizetés elmulasztása” és „Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása” kizáró ok fenn nem állását 
elektronikusan elérhető információ igazolja. Ezen körülmény miatt az űrlapon, az érintett rovatnál tévesen került rögzítésre, hogy a 
vonatkozó információ elektronikusan nem elérhető. A két rovatot az AT nem javította ki, így abban az „Ez az információ elektronikusan
elérhető” kérdésre továbbra is hibás válasz szerepel (hibás válasz:„Nem”), és a kibocsátóra vonatkozó adatok is hiányoznak. d) A III. 
rész „C” szakaszban az első hat kizáró ok tekintetében rögzített téves adat nem került javításra. Az érintett hat kizáró ok fenn nem 
állását elektronikusan elérhető információ igazolja. (Igazságügyi Minisztérium (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 
Közreműködő Szolgálat; https://www.e-cegjegyzek.hu/) Az EEKD űrlap III. rész „C” szakaszában a felsorolt hat kizáró okra vonatkozó 
nyilatkozatot az ajánlattevő nem javította, az „Ez az információ elektronikusan elérhető” kérdésre továbbra is hibás válasz („Nem”) 
szerepel, és a kibocsátóra vonatkozó adatok is hiányoznak. e) Az EEKD űrlap III. részének „D” szakaszában rögzített téves adat nem 
került javításra, illetve annak tartalmát az ajánlattevő felvilágosítás keretében sem tisztázta. A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 2. § (4) 
bekezdés rögzíti, hogy az eljárás során alkalmazandó kizáró okok közül melyek azok, amelyeket az EEKD űrlap III. részének „D” 
szakaszában kell feltüntetni. Ezen kizáró okok közül a Kbt. 62. § (1) bekezdés f), g), ka), l) és q) pontja tekintetében Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró ok fenn nem állást állást elektronikusan elérhető információk igazolják, így az "Ez az 
információ elektronikusan elérhető?” kérdésre adott "NEM hibás.

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

A 2. részben nem volt érvényes ajánlat

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Tekintettel arra, hogy a 2. rész esetében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, a 2. rész a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján eredménytelen.
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Elegyarány-szabályozó munkák (3)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árat – illetve a pénzügyi árajánlaton belül valamennyi nettó 
egységárat is – is magyar forintban, pozitív egész számban, nettó értékben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere : fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás) 
Képlettel: P = (Alegjobb : Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin; azaz P = (Alegjobb : Avizsgált) * 10 ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. szempont – A szerződés teljesítésébe bevont, 
meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek bevonása (fő) Ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a 
szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: a) középfokú 
erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2. számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Ajánlatkérő az 
ajánlatban bemutatott egy vagy több szakember közül az értékelés során csak azokat veszi figyelembe, akik esetében teljesülnek a 
fenti feltételek. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több 
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” 
mértékegységben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.) VI. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei – 2. melléklet, B. pont (27. oldal). A magasabb érték a kedvezőbb (egy 
bizonyos sávon belül), így az egyenes arányosítás alapján a függvény általános képlete: P = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: 0 fő Alegkedvezőbb: 3 fő Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) azaz P = (A vizsgált / 3) * 10 A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 3 fő ajánlati elemre, és az 
annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. Ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szabály: A vizsgált = tényleges megajánlás, ha annak értéke ≤ 3; A vizsgált = 3, ha a megajánlás > 3. Ajánlatkérő tehát 
fenti képletbe akkor is a 3-at írja be, ha az ajánlattevő a 2. értékelési szempontnál 3 főnél több szakember bevonására tesz 
megajánlást. Ajánlattevő nem köteles a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe, úgy a 
felolvasólapra a „0 fő” megajánlást kell rögzíteni. (Ebben az esetben a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem „0 fő”, 0 pont.

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Nem
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1. szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árat – illetve a pénzügyi árajánlaton belül valamennyi nettó 
egységárat is – is magyar forintban, pozitív egész számban, nettó értékben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere : fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás) 
Képlettel: P = (Alegjobb : Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin; azaz P = (Alegjobb : Avizsgált) * 10 ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. szempont – A szerződés teljesítésébe bevont, 
meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek bevonása (fő) Ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a 
szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: a) középfokú 
erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2. számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Ajánlatkérő az 
ajánlatban bemutatott egy vagy több szakember közül az értékelés során csak azokat veszi figyelembe, akik esetében teljesülnek a 
fenti feltételek. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több 
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” 
mértékegységben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.) VI. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei – 2. melléklet, B. pont (27. oldal). A magasabb érték a kedvezőbb (egy 
bizonyos sávon belül), így az egyenes arányosítás alapján a függvény általános képlete: P = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: 0 fő Alegkedvezőbb: 3 fő Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) azaz P = (A vizsgált / 3) * 10 A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 3 fő ajánlati elemre, és az 
annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. Ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szabály: A vizsgált = tényleges megajánlás, ha annak értéke ≤ 3; A vizsgált = 3, ha a megajánlás > 3. Ajánlatkérő tehát 
fenti képletbe akkor is a 3-at írja be, ha az ajánlattevő a 2. értékelési szempontnál 3 főnél több szakember bevonására tesz 

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A 3. részre nem nyújtottak be ajánlatot. A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be 
ajánlatot. Ezen ok miatt a 3. rész esetében az eljárás eredménytelen.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Elegyarány-szabályozó munkálat (4)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

megajánlást. Ajánlattevő nem köteles a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe, úgy a 
felolvasólapra a „0 fő” megajánlást kell rögzíteni. (Ebben az esetben a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem „0 fő”, 0 pont.

Nem

A 4. részre nem nyújtottak be ajánlatot. A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be 
ajánlatot. Ezen ok miatt a 4. rész esetében az eljárás eredménytelen.
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árat – illetve a pénzügyi árajánlaton belül valamennyi nettó 
egységárat is – is magyar forintban, pozitív egész számban, nettó értékben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere : fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás) 
Képlettel: P = (Alegjobb : Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin; azaz P = (Alegjobb : Avizsgált) * 10 ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. szempont – A szerződés teljesítésébe bevont, 
meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek bevonása (fő) Ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a 
szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: a) középfokú 
erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2. számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Ajánlatkérő az 
ajánlatban bemutatott egy vagy több szakember közül az értékelés során csak azokat veszi figyelembe, akik esetében teljesülnek a 
fenti feltételek. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több 
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” 
mértékegységben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.) VI. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei – 2. melléklet, B. pont (27. oldal). A magasabb érték a kedvezőbb (egy 
bizonyos sávon belül), így az egyenes arányosítás alapján a függvény általános képlete: P = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: 0 fő Alegkedvezőbb: 3 fő Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) azaz P = (A vizsgált / 3) * 10 A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 3 fő ajánlati elemre, és az 
annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. Ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szabály: A vizsgált = tényleges megajánlás, ha annak értéke ≤ 3; A vizsgált = 3, ha a megajánlás > 3. Ajánlatkérő tehát 
fenti képletbe akkor is a 3-at írja be, ha az ajánlattevő a 2. értékelési szempontnál 3 főnél több szakember bevonására tesz 
megajánlást. Ajánlattevő nem köteles a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe, úgy a 
felolvasólapra a „0 fő” megajánlást kell rögzíteni. (Ebben az esetben a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem „0 fő”, 0 pont.

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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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1. szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árat – illetve a pénzügyi árajánlaton belül valamennyi nettó 
egységárat is – is magyar forintban, pozitív egész számban, nettó értékben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere : fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás) 
Képlettel: P = (Alegjobb : Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin; azaz P = (Alegjobb : Avizsgált) * 10 ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. szempont – A szerződés teljesítésébe bevont, 
meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek bevonása (fő) Ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a 
szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: a) középfokú 
erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2. számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Ajánlatkérő az 
ajánlatban bemutatott egy vagy több szakember közül az értékelés során csak azokat veszi figyelembe, akik esetében teljesülnek a 
fenti feltételek. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több 
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” 
mértékegységben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság 

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Tuskózás, barázdás ültetés gépi munkái (5)Rész száma, elnevezése:

Nem

Az 5. részre nem nyújtottak be ajánlatot. A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be 
ajánlatot. Ezen ok miatt az 5. rész esetében az eljárás eredménytelen.



EKR000185642019

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - Pásztás talajelőkészítés (6)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.) VI. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei – 2. melléklet, B. pont (27. oldal). A magasabb érték a kedvezőbb (egy 
bizonyos sávon belül), így az egyenes arányosítás alapján a függvény általános képlete: P = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: 0 fő Alegkedvezőbb: 3 fő Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) azaz P = (A vizsgált / 3) * 10 A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 3 fő ajánlati elemre, és az 
annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. Ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szabály: A vizsgált = tényleges megajánlás, ha annak értéke ≤ 3; A vizsgált = 3, ha a megajánlás > 3. Ajánlatkérő tehát 
fenti képletbe akkor is a 3-at írja be, ha az ajánlattevő a 2. értékelési szempontnál 3 főnél több szakember bevonására tesz 
megajánlást. Ajánlattevő nem köteles a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe, úgy a 
felolvasólapra a „0 fő” megajánlást kell rögzíteni. (Ebben az esetben a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem „0 fő”, 0 pont.

Nem

A 6. részre nem nyújtottak be ajánlatot. A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be 
ajánlatot. Ezen ok miatt a 6. rész esetében az eljárás eredménytelen.
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árat – illetve a pénzügyi árajánlaton belül valamennyi nettó 
egységárat is – is magyar forintban, pozitív egész számban, nettó értékben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere : fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás) 
Képlettel: P = (Alegjobb : Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin; azaz P = (Alegjobb : Avizsgált) * 10 ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. szempont – A szerződés teljesítésébe bevont, 
meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek bevonása (fő) Ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a 
szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: a) középfokú 
erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2. számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Ajánlatkérő az 
ajánlatban bemutatott egy vagy több szakember közül az értékelés során csak azokat veszi figyelembe, akik esetében teljesülnek a 
fenti feltételek. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több 
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” 
mértékegységben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.) VI. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei – 2. melléklet, B. pont (27. oldal). A magasabb érték a kedvezőbb (egy 
bizonyos sávon belül), így az egyenes arányosítás alapján a függvény általános képlete: P = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: 0 fő Alegkedvezőbb: 3 fő Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) azaz P = (A vizsgált / 3) * 10 A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 3 fő ajánlati elemre, és az 
annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. Ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szabály: A vizsgált = tényleges megajánlás, ha annak értéke ≤ 3; A vizsgált = 3, ha a megajánlás > 3. Ajánlatkérő tehát 
fenti képletbe akkor is a 3-at írja be, ha az ajánlattevő a 2. értékelési szempontnál 3 főnél több szakember bevonására tesz 
megajánlást. Ajánlattevő nem köteles a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe, úgy a 
felolvasólapra a „0 fő” megajánlást kell rögzíteni. (Ebben az esetben a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem „0 fő”, 0 pont.

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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1. szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Az ajánlati árat – illetve a pénzügyi árajánlaton belül valamennyi nettó 
egységárat is – is magyar forintban, pozitív egész számban, nettó értékben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Értékelés módszere : fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás) 
Képlettel: P = (Alegjobb : Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin; azaz P = (Alegjobb : Avizsgált) * 10 ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a 

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

7 - Gépi sorközápolás (7)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nem

A 7. részre nem nyújtottak be ajánlatot. A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be 
ajánlatot. Ezen ok miatt a 7. rész esetében az eljárás eredménytelen.
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. szempont – A szerződés teljesítésébe bevont, 
meghatározott képzettséggel rendelkező szakemberek bevonása (fő) Ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a 
szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: a) középfokú 
erdészeti képzettség, vagy b) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. vagy 2. számú táblázata szerinti, „XXXII. Erdészet és 
vadgazdálkodás” vagy „XXXIV. Kertészet és parképítés” ágazatba tartozó szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel. Ajánlatkérő az 
ajánlatban bemutatott egy vagy több szakember közül az értékelés során csak azokat veszi figyelembe, akik esetében teljesülnek a 
fenti feltételek. Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani, úgy ugyanaz a szakember több 
részben is bemutatható a 2. értékelési szempontra tett vállalás igazolására. Az ajánlati elemet nem negatív egész számban, „fő” 
mértékegységben kell megadni. A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
12. 21.) VI. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei – 2. melléklet, B. pont (27. oldal). A magasabb érték a kedvezőbb (egy 
bizonyos sávon belül), így az egyenes arányosítás alapján a függvény általános képlete: P = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (
Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: 0 fő Alegkedvezőbb: 3 fő Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) azaz P = (A vizsgált / 3) * 10 A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 3 fő ajánlati elemre, és az 
annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. Ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szabály: A vizsgált = tényleges megajánlás, ha annak értéke ≤ 3; A vizsgált = 3, ha a megajánlás > 3. Ajánlatkérő tehát 
fenti képletbe akkor is a 3-at írja be, ha az ajánlattevő a 2. értékelési szempontnál 3 főnél több szakember bevonására tesz 
megajánlást. Ajánlattevő nem köteles a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván a 2. értékelési szempontnak megfelelő szakembereket bevonni a szerződés teljesítésébe, úgy a 
felolvasólapra a „0 fő” megajánlást kell rögzíteni. (Ebben az esetben a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem „0 fő”, 0 pont.
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




