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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:

Szálastakarmány és abraktakarmány beszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001054422019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
31222860

Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét HU331 6000

Kolozsvári-Kovács Rita

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



EKR001054422019

1 - 1–8000 bála réti széna beszerzéseRész 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:

190A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 190-461436A 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

1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerintösszesen legfeljebb 9.000 bála réti széna és 1.000 bála lucerna széna, 
valamint 200 tonna szemes kukorica beszerzése érdekében kíván keretmegállapodásokat kötni az alábbi4 részben: 1. rész: 
Fülöpszállás-Kígyóshát:Réti széna: legfeljebb 8.000 bála 2. rész: Izsák-100-as telep:Lucerna széna: legfeljebb 1.000 bála 3. rész: Izsák-
100-as telep:Réti széna: legfeljebb 1.000 bála 4. rész: Izsák-100-as telep:Kukorica: legfeljebb 200 tonna 2) A megvásárolandó réti 
széna és lucerna széna átvétele ajánlatkérő választása szerint – mely az egyedi megrendelésben rögzítésre kerül – vagy a nyertes 
ajánlattevő (Eladó) által megjelölt helyszínen (telephelyen) történik, mely esetben az áru ajánlatkérő állattartó telepére való szállítása 
az ajánlatkérő feladata, vagy az eladónak kell azt az ajánlatkérő állattartó telepére beszállítani. A szemes kukorica ajánlatkérő 
állattartó telepére történő szállítása az Eladó feladata. Folytatás: III.1.2)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szálastakarmány és abraktakarmány beszerzés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Második Rész, XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont alapján választja ki.Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. a) Mind a 4 rész esetében a minőségi értékelési
szempont - 2. szempont A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) - keretében ajánlatkérő értékeli, ha az ajánlattevő olyan 
takarmány (azaz 1. és 3. részben réti széna, 2. részben lucerna széna, 4. részben kukorica) eladására tesz vállalást, amely bio 
takarmánynak minősül. Értékelés módszere a pontozás. Amennyiben nem vállal bio takarmány értékesítést, úgy az EKR-ben kitöltendő
felolvasólap űrlapon a 2. szempontra „NEM” választ kell adni. A nem válaszra 0 pont jár. Amennyiben az ajánlattevő biztosítani tudja, 
hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során csak bio takarmányt értékesít, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon a 
2. szempontra „IGEN” választ kell adni. Az igen válaszra 10 pont jár. „IGEN” válasz esetén a vállalás igazolására az ajánlathoz be kell 
nyújtani a bio minősítést ellátó szervezet által kiadott érvényes/hatályos tanúsítvány másolatát. b) Az „ajánlati ár” 1. értékelési 
szempont keretében ajánlatkérő az 1-3. részek esetében 4 alszempontot határoz meg: 1.1. alszempont125 x125 cm méretű bála 
vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.2. alszempont125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 
23); 1.3. alszempont125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.4. alszempont125 x 155 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 23).Az ajánlattevőknek tehát az 1.2. és 1.4. alszempont keretében meg kell adniuk azt az 
egységárat, amelyért a takarmány eladását és ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítását vállalják, míg az 1.1. és 1.3. 
alszempont keretében azt a vételárat, amely a szállítási költséget nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a megkötött 
keretmegállapodás teljesítése során – az egyedi megrendelés kiadásakor – dönt arról, hogy a szállítást a takarmány eladójától kéri, 
vagy azt maga biztosítja. A 4. rész esetében a szállítás az eladó feladata, így ezen részben az 1. szempont szerinti ajánlati árat HUF/
tonna mértékegységben kell a felolvasólapon rögzíteni úgy, hogy az árnak tartalmaznia kell a szállításhoz kapcsolódó valamennyi 
költséget (súlyszám 92). Az ár ajánlati elemeket EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon kell rögzíteni, és az ajánlati árakat (1-3. 
részek esetében HUF/bála a 4. résznél HUF/tonna) nettó HUF-ban, pozitív egész számban kell megadni. Értékelés módszere az 1. 
szempontnál (és alszempontoknál) a fordított arányosítás.

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:

Szöveges értékelés:

571.34Jusim-ex Kft.

Szöveges értékelés:

841.08Gyurgyik Benedek Zoltán

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek 
megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítás 
nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 11.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű 
bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.4. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 11.000 Ft 2. A 
megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

23419258243Jusim-ex Kft., 1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2.

Az ajánlat az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek 
megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítás 
nélkül HUF/bála: 7.900 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 8.900 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála 
vételára szállítás nélkül HUF/bála: 7.900 Ft 1.4. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 8.900 Ft 2. A 
megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

43991479223Gyurgyik Benedek Zoltán, 6096 Kunpeszér, Tanácsics Utca 6

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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A közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató 7. pontja szerint az ajánlati árat pozitív egész számmal kell megadni. 
Ajánlattevő a felolvasólapon az ajánlati 1.1., 1.2 és 1.3. alszempontjaira 0 Ft-ot ajánlott meg, mely szám nem tartozik sem a 
negatív, sem a pozitív számok halmazába. Ezen kívül a Kbt. 3. § 24. pontja kimondja, hogy a közbeszerzési szerződés a Kbt. 
szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló 
visszterhes szerződés. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy 

14386291203Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 6440 JÁNOSHALMA, Gábor Áron Utca 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 7.900 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála: 8.900 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 7.900 Ft 1.4. 125 
x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 8.900 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem Ajánlata az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az
ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata 
megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

43991479223Gyurgyik Benedek Zoltán, 6096 Kunpeszér, Tanácsics Utca 6

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlat az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek 
megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő 
alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. Ellenszolgáltatás összege: 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára
szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 11.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm 
méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.4. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 11.000 Ft
2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

23419258243Jusim-ex Kft., 1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
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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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - 1000 bála lucernaszéna beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató 7. pontja szerint az ajánlati árat pozitív egész számmal kell megadni. 
Ajánlattevő a felolvasólapon az ajánlati 1.1., 1.2. alszempontjaira 0 Ft-ot ajánlott meg, mely szám nem tartozik sem a negatív, 
sem a pozitív számok halmazába. Ezen kívül a Kbt. 3. § 24. pontja kimondja, hogy a közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti 
ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes 
szerződés. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy megajánlást 125x125 
cm-es és 125x155 cm-es bálákra egyaránt kér. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 125x125 cm-es bálaméretre 0 db-ot ajánlott 
meg, és 0 Ft az ahhoz tartozó ajánlati ára az 1.1. és 1.2. alszempontok vonatkozásában is. Ajánlattevő nem nyilatkozott, hogy a 
125x125 cm-es bálákra ajánlattevő kíván-e ajánlatot tenni, ezért a benyújtott ajánlat nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak. Fentiekre tekintettel Orosziné Németh Bianka 1. részre tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen.

53108906223Orosziné Németh Bianka, 6320 Solt, Móricz Zsigmond Utca 35

A közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató 7. pontja szerint az ajánlati árat pozitív egész számmal kell megadni. 
Ajánlattevő a felolvasólapon az ajánlati 1.1., 1.2. alszempontjaira 0 Ft-ot ajánlott meg, mely szám nem tartozik sem a negatív, 
sem a pozitív számok halmazába. Ezen kívül a Kbt. 3. § 24. pontja kimondja, hogy a közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti 
ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes 
szerződés. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy megajánlást 125x125 
cm-es és 125x155 cm-es bálákra egyaránt kér. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 125x125 cm-es bálaméretre 0 db-ot ajánlott 
meg, és 0 Ft az ahhoz tartozó ajánlati ára az 1.1. és 1.2. alszempontok vonatkozásában is. Ajánlattevő nem nyilatkozott, hogy a 
125x125 cm-es bálákra ajánlattevő kíván-e ajánlatot tenni, ezért a benyújtott ajánlat nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak. Fentiekre tekintettel Németh Jánosné 1. részre tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

75834274123Németh Jánosné, 6320 Solt, Móricz Zsigmond Utca 35

A közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató 7. pontja szerint az ajánlati árat pozitív egész számmal kell megadni. 
Ajánlattevő a felolvasólapon az ajánlati 1.1., 1.2. alszempontjaira 0 Ft-ot ajánlott meg, mely szám nem tartozik sem a negatív, 
sem a pozitív számok halmazába. Ezen kívül a Kbt. 3. § 24. pontja kimondja, hogy a közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti 
ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes 
szerződés. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy megajánlást 125x125 
cm-es és 125x155 cm-es bálákra egyaránt kér. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 125x125 cm-es bálaméretre 0 db-ot ajánlott 
meg, és 0 Ft az ahhoz tartozó ajánlati ára az 1.1. és 1.2. alszempontok vonatkozásában is. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, 
hogy a 125x125 cm-es bálákra ajánlattevő nem kíván ajánlatot tenni, ezért a benyújtott ajánlat nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak. Fentiekre tekintettel Szabó Tamás e.v. 1. részre tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

66800914226Szabó Tamás E.V., 6769 Pusztaszer, Tanya 254.

megajánlást 125x125 cm-es és 125x155 cm-es bálákra egyaránt kér. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 125x125 cm-es 
bálaméretre 0 db-ot ajánlott meg, és 0 Ft az ahhoz tartozó ajánlati ára az 1.1. és 1.2. alszempontok vonatkozásában is. 
Ajánlatkérő felhívására ajánlattevő nyilatkozott, hogy a 125x125 cm-es bálákra ajánlattevő nem kíván ajánlatot tenni. Mivel 
ajánlattevő az 1.3. ajánlati részszempontra vonatkozóan szintén 0 Ft-ot ajánlott meg, a megajánlott mennyiség azonban megfelel 
a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlatkérő felkérte ajánlattevőt, hogy, tisztázza, a 0 Ft megajánlás arra 
vonatkozik, hogy ajánlattevő kizárólag önmaga kívánja elszállítani az ajánlatkérő telephelyére a szénabálákat, vagy amennyiben 
ajánlatkérő szállítás nélkül, ajánlattevő – a nyilatkozatában megjelölt - telephelyén kívánja átvenni a bálákat, úgy a bálákat 
ingyenesen kapja meg. Ajánlattevő azonban nem tisztázta a kérdést. Fentiekre tekintettel a Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft. 1., 
2. és 3. részekre tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott ajánlat nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak.

Igen
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Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont alapján választja ki.Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. a) Mind a 4 rész esetében a minőségi értékelési
szempont - 2. szempont A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) - keretében ajánlatkérő értékeli, ha az ajánlattevő olyan 
takarmány (azaz 1. és 3. részben réti széna, 2. részben lucerna széna, 4. részben kukorica) eladására tesz vállalást, amely bio 
takarmánynak minősül. Értékelés módszere a pontozás. Amennyiben nem vállal bio takarmány értékesítést, úgy az EKR-ben kitöltendő
felolvasólap űrlapon a 2. szempontra „NEM” választ kell adni. A nem válaszra 0 pont jár. Amennyiben az ajánlattevő biztosítani tudja, 
hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során csak bio takarmányt értékesít, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon a 
2. szempontra „IGEN” választ kell adni. Az igen válaszra 10 pont jár. „IGEN” válasz esetén a vállalás igazolására az ajánlathoz be kell 
nyújtani a bio minősítést ellátó szervezet által kiadott érvényes/hatályos tanúsítvány másolatát. b) Az „ajánlati ár” 1. értékelési 
szempont keretében ajánlatkérő az 1-3. részek esetében 4 alszempontot határoz meg: 1.1. alszempont125 x125 cm méretű bála 
vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.2. alszempont125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 
23); 1.3. alszempont125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.4. alszempont125 x 155 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 23).Az ajánlattevőknek tehát az 1.2. és 1.4. alszempont keretében meg kell adniuk azt az 
egységárat, amelyért a takarmány eladását és ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítását vállalják, míg az 1.1. és 1.3. 
alszempont keretében azt a vételárat, amely a szállítási költséget nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a megkötött 
keretmegállapodás teljesítése során – az egyedi megrendelés kiadásakor – dönt arról, hogy a szállítást a takarmány eladójától kéri, 
vagy azt maga biztosítja. A 4. rész esetében a szállítás az eladó feladata, így ezen részben az 1. szempont szerinti ajánlati árat HUF/
tonna mértékegységben kell a felolvasólapon rögzíteni úgy, hogy az árnak tartalmaznia kell a szállításhoz kapcsolódó valamennyi 
költséget (súlyszám 92). Az ár ajánlati elemeket EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon kell rögzíteni, és az ajánlati árakat (1-3. 
részek esetében HUF/bála a 4. résznél HUF/tonna) nettó HUF-ban, pozitív egész számban kell megadni. Értékelés módszere az 1. 
szempontnál (és alszempontoknál) a fordított arányosítás.

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:

Szöveges értékelés:

920.00Androvicz István e.v.

Szöveges értékelés:

674.52Kovács Sándor EV.

Szöveges értékelés:

654.45Gyurgyik Benedek Zoltán

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 1.1. 125 x 125 
cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 6.500 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 8.500 
Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 6.500 Ft 1.4. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítással
HUF/bála: 8.500 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

43601178223Androvicz István e.v., 6114 Bugac, Móricz Zsigmond Utca 20.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 1.1. 125 x 125 
cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 
13.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.4. 125 x 155 cm méretű bála vételára 
szállítással HUF/bála: 13.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

79254818226Kovács Sándor EV., 6766 Dóc, Kispercsórai Tanya 78.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 1.1. 125 x 125 
cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 10.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 
11.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 10.000 Ft 1.4. 125 x 155 cm méretű bála vételára 
szállítással HUF/bála: 11.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

43991479223Gyurgyik Benedek Zoltán, 6096 Kunpeszér, Tanácsics Utca 6
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 6.500 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála: 8.500 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 6.500 Ft 1.4. 125 
x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 8.500 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem Ajánlattevő 
ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, 
valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és 
ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

43601178223Androvicz István e.v., 6114 Bugac, Móricz Zsigmond Utca 20.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála: 13.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.4. 
125 x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 13.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem 
Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt 
feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, 
ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

79254818226Kovács Sándor EV., 6766 Dóc, Kispercsórai Tanya 78.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 10.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű
bála vételára szállítással HUF/bála: 11.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 10.000 Ft 1.4. 
125 x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 11.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem Az 
ajánlat az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, 
valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és 
ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

43991479223Gyurgyik Benedek Zoltán, 6096 Kunpeszér, Tanácsics Utca 6

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)



EKR001054422019

100

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

Szöveges értékelés:

863.38Kovács Sándor EV.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 1.1. 125 x 125 
cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 
13.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.4. 125 x 155 cm méretű bála vételára 
szállítással HUF/bála: 13.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

79254818226Kovács Sándor EV., 6766 Dóc, Kispercsórai Tanya 78.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 1000 bála réti széna beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató 7. pontja szerint az ajánlati árat pozitív egész számmal kell megadni. 
Ajánlattevő a felolvasólapon az ajánlati 1.1., 1.2 és 1.3. alszempontjaira 0 Ft-ot ajánlott meg, mely szám nem tartozik sem a 
negatív, sem a pozitív számok halmazába. Ezen kívül a Kbt. 3. § 24. pontja kimondja, hogy a közbeszerzési szerződés a Kbt. 
szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló 
visszterhes szerződés. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy 
megajánlást 125x125 cm-es és 125x155 cm-es bálákra egyaránt kér. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 125x125 cm-es 
bálaméretre 0 db-ot ajánlott meg, és 0 Ft az ahhoz tartozó ajánlati ára az 1.1. és 1.2. alszempontok vonatkozásában is. 
Ajánlatkérő felhívására ajánlattevő nyilatkozott, hogy a 125x125 cm-es bálákra ajánlattevő nem kíván ajánlatot tenni. Mivel 
ajánlattevő az 1.3. ajánlati részszempontra vonatkozóan szintén 0 Ft-ot ajánlott meg, a megajánlott mennyiség azonban megfelel 
a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlatkérő felkérte ajánlattevőt, hogy, tisztázza, a 0 Ft megajánlás arra 
vonatkozik, hogy ajánlattevő kizárólag önmaga kívánja elszállítani az ajánlatkérő telephelyére a szénabálákat, vagy amennyiben 
ajánlatkérő szállítás nélkül, ajánlattevő – a nyilatkozatában megjelölt - telephelyén kívánja átvenni a bálákat, úgy a bálákat 
ingyenesen kapja meg. Ajánlattevő azonban nem tisztázta a kérdést. Fentiekre tekintettel a Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft. 1., 
2. és 3. részekre tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott ajánlat nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak.

14386291203Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 6440 JÁNOSHALMA, Gábor Áron Utca 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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14386291203Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 6440 JÁNOSHALMA, Gábor Áron Utca 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1. 125 x 125 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.2. 125 x 125 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála: 13.000 Ft 1.3. 125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála: 8.000 Ft 1.4. 
125 x 155 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála: 13.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem 
Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt 
feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, 
ajánlattevő alkalmas és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

79254818226Kovács Sándor EV., 6766 Dóc, Kispercsórai Tanya 78.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont alapján választja ki.Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. a) Mind a 4 rész esetében a minőségi értékelési
szempont - 2. szempont A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) - keretében ajánlatkérő értékeli, ha az ajánlattevő olyan 
takarmány (azaz 1. és 3. részben réti széna, 2. részben lucerna széna, 4. részben kukorica) eladására tesz vállalást, amely bio 
takarmánynak minősül. Értékelés módszere a pontozás. Amennyiben nem vállal bio takarmány értékesítést, úgy az EKR-ben kitöltendő
felolvasólap űrlapon a 2. szempontra „NEM” választ kell adni. A nem válaszra 0 pont jár. Amennyiben az ajánlattevő biztosítani tudja, 
hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során csak bio takarmányt értékesít, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon a 
2. szempontra „IGEN” választ kell adni. Az igen válaszra 10 pont jár. „IGEN” válasz esetén a vállalás igazolására az ajánlathoz be kell 
nyújtani a bio minősítést ellátó szervezet által kiadott érvényes/hatályos tanúsítvány másolatát. b) Az „ajánlati ár” 1. értékelési 
szempont keretében ajánlatkérő az 1-3. részek esetében 4 alszempontot határoz meg: 1.1. alszempont125 x125 cm méretű bála 
vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.2. alszempont125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 
23); 1.3. alszempont125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.4. alszempont125 x 155 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 23).Az ajánlattevőknek tehát az 1.2. és 1.4. alszempont keretében meg kell adniuk azt az 
egységárat, amelyért a takarmány eladását és ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítását vállalják, míg az 1.1. és 1.3. 
alszempont keretében azt a vételárat, amely a szállítási költséget nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a megkötött 
keretmegállapodás teljesítése során – az egyedi megrendelés kiadásakor – dönt arról, hogy a szállítást a takarmány eladójától kéri, 
vagy azt maga biztosítja. A 4. rész esetében a szállítás az eladó feladata, így ezen részben az 1. szempont szerinti ajánlati árat HUF/
tonna mértékegységben kell a felolvasólapon rögzíteni úgy, hogy az árnak tartalmaznia kell a szállításhoz kapcsolódó valamennyi 
költséget (súlyszám 92). Az ár ajánlati elemeket EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon kell rögzíteni, és az ajánlati árakat (1-3. 
részek esetében HUF/bála a 4. résznél HUF/tonna) nettó HUF-ban, pozitív egész számban kell megadni. Értékelés módszere az 1. 
szempontnál (és alszempontoknál) a fordított arányosítás.

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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Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont alapján választja ki.Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. a) Mind a 4 rész esetében a minőségi értékelési
szempont - 2. szempont A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) - keretében ajánlatkérő értékeli, ha az ajánlattevő olyan 
takarmány (azaz 1. és 3. részben réti széna, 2. részben lucerna széna, 4. részben kukorica) eladására tesz vállalást, amely bio 
takarmánynak minősül. Értékelés módszere a pontozás. Amennyiben nem vállal bio takarmány értékesítést, úgy az EKR-ben kitöltendő
felolvasólap űrlapon a 2. szempontra „NEM” választ kell adni. A nem válaszra 0 pont jár. Amennyiben az ajánlattevő biztosítani tudja, 
hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során csak bio takarmányt értékesít, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon a 
2. szempontra „IGEN” választ kell adni. Az igen válaszra 10 pont jár. „IGEN” válasz esetén a vállalás igazolására az ajánlathoz be kell 
nyújtani a bio minősítést ellátó szervezet által kiadott érvényes/hatályos tanúsítvány másolatát. b) Az „ajánlati ár” 1. értékelési 
szempont keretében ajánlatkérő az 1-3. részek esetében 4 alszempontot határoz meg: 1.1. alszempont125 x125 cm méretű bála 
vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.2. alszempont125 x 125 cm méretű bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 

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:

Szöveges értékelés:

920.00Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 1. Ajánlati ár (
HUF/tonna): 46.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem

26297370203Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6067 
Tiszaalpár, Kádár Lajos Utca 30

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

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - 200 t szemes kukorica abraktakarmány beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató 7. pontja szerint az ajánlati árat pozitív egész számmal kell megadni. 
Ajánlattevő a felolvasólapon az ajánlati 1.1., 1.2 és 1.3. alszempontjaira 0 Ft-ot ajánlott meg, mely szám nem tartozik sem a 
negatív, sem a pozitív számok halmazába. Ezen kívül a Kbt. 3. § 24. pontja kimondja, hogy a közbeszerzési szerződés a Kbt. 
szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló 
visszterhes szerződés. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy 
megajánlást 125x125 cm-es és 125x155 cm-es bálákra egyaránt kér. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 125x125 cm-es 
bálaméretre 0 db-ot ajánlott meg, és 0 Ft az ahhoz tartozó ajánlati ára az 1.1. és 1.2. alszempontok vonatkozásában is. 
Ajánlatkérő felhívására ajánlattevő nyilatkozott, hogy a 125x125 cm-es bálákra ajánlattevő nem kíván ajánlatot tenni. Mivel 
ajánlattevő az 1.3. ajánlati részszempontra vonatkozóan szintén 0 Ft-ot ajánlott meg, a megajánlott mennyiség azonban megfelel 
a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlatkérő felkérte ajánlattevőt, hogy, tisztázza, a 0 Ft megajánlás arra 
vonatkozik, hogy ajánlattevő kizárólag önmaga kívánja elszállítani az ajánlatkérő telephelyére a szénabálákat, vagy amennyiben 
ajánlatkérő szállítás nélkül, ajánlattevő – a nyilatkozatában megjelölt - telephelyén kívánja átvenni a bálákat, úgy a bálákat 
ingyenesen kapja meg. Ajánlattevő azonban nem tisztázta a kérdést. Fentiekre tekintettel a Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft. 1., 
2. és 3. részekre tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott ajánlat nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak.

Igen
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege/Ajánlati ár (HUF/tonna): 46.000 Ft 2. A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem): nem Ajánlattevő 
ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, 
valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat érvényes, legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és 
ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

26297370203Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6067 
Tiszaalpár, Kádár Lajos Utca 30

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

23); 1.3. alszempont125 x 155 cm méretű bála vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 23), 1.4. alszempont125 x 155 cm méretű 
bála vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 23).Az ajánlattevőknek tehát az 1.2. és 1.4. alszempont keretében meg kell adniuk azt az 
egységárat, amelyért a takarmány eladását és ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítását vállalják, míg az 1.1. és 1.3. 
alszempont keretében azt a vételárat, amely a szállítási költséget nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a megkötött 
keretmegállapodás teljesítése során – az egyedi megrendelés kiadásakor – dönt arról, hogy a szállítást a takarmány eladójától kéri, 
vagy azt maga biztosítja. A 4. rész esetében a szállítás az eladó feladata, így ezen részben az 1. szempont szerinti ajánlati árat HUF/
tonna mértékegységben kell a felolvasólapon rögzíteni úgy, hogy az árnak tartalmaznia kell a szállításhoz kapcsolódó valamennyi 
költséget (súlyszám 92). Az ár ajánlati elemeket EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon kell rögzíteni, és az ajánlati árakat (1-3. 
részek esetében HUF/bála a 4. résznél HUF/tonna) nettó HUF-ban, pozitív egész számban kell megadni. Értékelés módszere az 1. 
szempontnál (és alszempontoknál) a fordított arányosítás.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.11.27 14:00:56 Vida.Csilla

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.12.12 14:45:05 walden

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

2019.12.12VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2019.12.12VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

Az összegezésben technikai okok miatt a nyertes ajánlattevők nem megfelelő pontban lettek feltüntetve. Az adatok változatlanul 
hagyása mellett Ajánlatkérő az összegezést javította azzal. hogy az adatokat a megfelelő helyre áthelyezte.

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:

2019.12.13Lejárata:2019.12.04Kezdete:

2019.12.03

2019.12.03




