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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:

Tömegtakarmány fuvarozása a KNPI részére 3 részbenKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000532732019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

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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1 - 1 – Fuvarozás Kígyós és Nagyállás telepekreRész 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:

183A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 183-445861A 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

Tömegtakarmány fuvarozása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, fuvarozási keretszerződés keretében 3 
részben 1. rész: Tömegtakarmány fuvarozása Kunszentmiklós tájegységről Fülöpszállás-Kígyós-hát és Kunszentmiklós-Nagyállás 
telepekre 2. rész: Tömegtakarmány fuvarozása Izsák tájegységről Izsák-Páhi és Bugacpusztaháza telepekre 3. rész: Tömegtakarmány 
fuvarozása Pusztaszer tájegységről Pusztaszer telepre Feladatok mindhárom részben az ajánlatkérő által megvásárolt vagy az 
ajánlatkérő termőföldjein betakarított és bálázott fűszéna, lucernaszéna, alomszalma (125-155 cm-es körbála) valamint az 1. és 2. 
részben 125-130 cm átmérőjű csomagolt, vagy csomagolás nélküli szenázs bálák sérülésmentes felrakása, beszállítása a telephelyre, 
kazalba deponálás a telephelyen, valamint telephelyek közötti bálamozgatás.A Fuvarozó kötelezettsége a fel-, illetve lerakodás azzal, 
hogy az ehhez szükséges felszerelési tárgyakat, illetve személyzetet is köteles biztosítani.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tömegtakarmány fuvarozása a KNPI részére 3 részben

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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Az 1. számú értékelési szempont szerinti nettó ajánlati ár mind a 3 rész esetében több alszempontból áll a következők szerint: 1. rész: 
1.1.: 125-155 cm átmérőjű körbála fűszéna, lucernaszéna, alomszalma fuvarozásának nettó díja felrakva és telephelyen kazalba 
deponálva (HUF/bála) 1.1. a) alszempontnál 5-20 km távolságban (HUF/bála) – súlyszám 43; 1.1.b) alszempontnál 21-40 km 
távolságban (HUF/bála) – súlyszám 15; 1.1.c) alszempontnál 41-60 km távolságban (HUF/bála) – súlyszám 20; 1.1.d) alszempontnál 61 
km távolságtól (HUF/bála) – súlyszám 10. 1.2. 125-130 cm átmérőjű (min. 500 kg/bála) csomagolt vagy csomagolás nélküli szenázs 
körbála fuvarozásának nettó díja felrakva és telephelyen kazalba deponálva 21-40 km távolságban (HUF/bála) - súlyszám 2. Értékelés 
módszere 1. szempontnál fordított arányosítás (pontszám kiosztás 0-10 között). A 2. szempont esetében az ajánlati elemet Igen/Nem 
válasz rögzítésével kell megadni a felolvasólapon. Ha az a jármű (új/használt), amelyet az ajánlattevő nyertessége esetén a 
fuvarozáshoz kíván használni EURO 3 vagy annál magasabb besorolású, a felolvasólapon „Igen” szöveget kell rögzíteni, melyre az 
ajánlattevő 10 pontot kap. Ennek alátámasztására az ajánlat részeként csatolandó a fuvarozáshoz használni kívánt gépjármű érvényes 
forgalmi engedélyének másolata, amelyből a környezetvédelmi besorolás egyértelműen megállapítható. Ha a fuvarozáshoz használni 
kívánt gépjármű környezetvédelmi kategóriája nem éri el legalább az EURO 3 szintet, akkor a felolvasólapon „Nem” szöveget kell 
rögzíteni, amelyre ajánlattevő 0 pontot kap.

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:

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.

Szöveges értékelés:

1000.00Androvicz István e.v.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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. 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála
): 800 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.150 Ft 1.1.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.400 Ft 1.1.4. 61 km 
távolságtól (HUF/bála): 1.950 Ft 1.2.1. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.150 Ft 2. A fuvarozáshoz használt jármű EURO3 
vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású? (igen/nem): igen

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

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

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

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

Igen
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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

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 2 – Fuvarozás Izsák-Páhi és Bugac telepekreRész 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:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála): 800 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.150 Ft 1.1.3
. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.400 Ft 1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála): 1.950 Ft 1.2.1. 21-40 km távolságban (HUF/
bála): 1.150 Ft 2. A fuvarozáshoz használt jármű EURO3 vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású? (igen/nem): igen 
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, ajánlattevő 
ajánlata volt a legkedvezőbb és megfelel a rendelkezésre álló fedezet összegének

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála): 1.000 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.300 Ft 
1.1.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.600 Ft 1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála): 2.000 Ft 1.2.1. 21-40 km távolságban (
HUF/bála): 1.000 Ft 1.2.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.300 Ft 1.2.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.600 Ft 2. A 
fuvarozáshoz használt jármű EURO3 vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású? (igen/nem): igen 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, ajánlattevő ajánlata volt a 
legkedvezőbb és megfelel a rendelkezésre álló fedezet összegének.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. számú értékelési szempont szerinti nettó ajánlati ár mind a 3 rész esetében több alszempontból áll a következők szerint: 2. rész: 
1.1.: 125-155 cm átmérőjű körbála fűszéna, lucernaszéna, alomszalma fuvarozásának nettó díja felrakva és telephelyen kazalba 
deponálva (HUF/bála) 1.1. a) alszempontnál 5-20 km távolságban (HUF/bála) – súlyszám 58,5; 1.1.b) alszempontnál 21-40 km 
távolságban (HUF/bála) – súlyszám 12; 1.1.c) alszempontnál 41-60 km távolságban (HUF/bála) – súlyszám 9; 1.1.d) alszempontnál 61 
km távolságtól (HUF/bála) – súlyszám 6. 1.2. 125-130 cm átmérőjű (min. 500 kg/bála) csomagolt vagy csomagolás nélküli szenázs 
körbála fuvarozásának nettó díja felrakva és telephelyen kazalba deponálva 1.2. a) alszempontnál 5-20 km távolságban (HUF/bála) – 
súlyszám 1,5; 1.2.b) alszempontnál 21-40 km távolságban (HUF/bála) – súlyszám 1,5; 1.2.c) alszempontnál 41-60km távolságban (HUF/
bála) –súlyszám 1,5. Értékelés módszere 1. szempontnál fordított arányosítás (pontszám kiosztás 0-10 között). A 2. szempont esetében 
az ajánlati elemet Igen/Nem válasz rögzítésével kell megadni a felolvasólapon. Ha az a jármű (új/használt), amelyet az ajánlattevő 
nyertessége esetén a fuvarozáshoz kíván használni EURO 3 vagy annál magasabb besorolású, a felolvasólapon „Igen” szöveget kell 
rögzíteni, melyre az ajánlattevő 10 pontot kap. Ennek alátámasztására az ajánlat részeként csatolandó a fuvarozáshoz használni kívánt
gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolata, amelyből a környezetvédelmi besorolás egyértelműen megállapítható. Ha a 
fuvarozáshoz használni kívánt gépjármű környezetvédelmi kategóriája nem éri el legalább az EURO 3 szintet, akkor a felolvasólapon „
Nem” szöveget kell rögzíteni, amelyre ajánlattevő 0 pontot kap.

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:

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.

Szöveges értékelés:

1000.00Androvicz István e.v.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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. 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála
): 1.000 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.300 Ft 1.1.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.600 Ft 1.1.4. 61 km 
távolságtól (HUF/bála): 2.000 Ft 1.2.1. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.000 Ft 1.2.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 
1.300 Ft 1.2.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.600 Ft 2. A fuvarozáshoz használt jármű EURO3 vagy annál magasabb 
környezetvédelmi besorolású? (igen/nem): igen

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

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
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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. 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála
): 800 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.150 Ft 1.1.3. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.400 Ft 1.1.4. 61 km 
távolságtól (HUF/bála): 1.950 Ft 2. A fuvarozáshoz használt jármű EURO3 vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású? (
igen/nem): igen

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

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

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

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - 3 – Fuvarozás Pusztaszer telepreRész 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:

Igen
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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:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála): 800 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.150 Ft 1.1.3
. 41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.400 Ft 1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála): 1.950 Ft 2. A fuvarozáshoz használt jármű 
EURO3 vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású? (igen/nem): igen 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, ajánlattevő ajánlata volt a legkedvezőbb és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezet összegének.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. számú értékelési szempont szerinti nettó ajánlati ár mind a 3 rész esetében több alszempontból áll a következők szerint: 3. rész: 
1.1.: 125-155 cm átmérőjű körbála fűszéna, lucernaszéna, alomszalma fuvarozásának nettó díja felrakva és telephelyen kazalba 
deponálva (HUF/bála) 1.1. a) alszempontnál 5-20 km távolságban (HUF/bála) – súlyszám 50,4; 1.1.b) alszempontnál 21-40 km 
távolságban (HUF/bála) – súlyszám 25,2; 1.1.c) alszempontnál 41-60 km távolságban (HUF/bála) – súlyszám 7,2; 1.1.d) alszempontnál 
61 km távolságtól (HUF/bála) – súlyszám 7,2. Értékelés módszere 1. szempontnál fordított arányosítás (pontszám kiosztás 0-10 között).
A 2. szempont esetében az ajánlati elemet Igen/Nem válasz rögzítésével kell megadni a felolvasólapon. Ha az a jármű (új/használt), 
amelyet az ajánlattevő nyertessége esetén a fuvarozáshoz kíván használni EURO 3 vagy annál magasabb besorolású, a felolvasólapon „
Igen” szöveget kell rögzíteni, melyre az ajánlattevő 10 pontot kap. Ennek alátámasztására az ajánlat részeként csatolandó a 
fuvarozáshoz használni kívánt gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolata, amelyből a környezetvédelmi besorolás 
egyértelműen megállapítható. Ha a fuvarozáshoz használni kívánt gépjármű környezetvédelmi kategóriája nem éri el legalább az 
EURO 3 szintet, akkor a felolvasólapon „Nem” szöveget kell rögzíteni, amelyre ajánlattevő 0 pontot kap.

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:

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.

Szöveges értékelés:

995.03Androvicz István e.v.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.09 14:40:42 Vida.Csilla

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem kerültek bírálatra az alábbi ajánlatok: 1. rész: Hingyi János 6090 Kunszentmiklós, V. kerület 
tanya 40. 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála): 950 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.200 Ft 1.1.3. 41-60 km 
távolságban (HUF/bála): 1.500 Ft 1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála): 1.950 Ft 1.2.1. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.200 Ft 2. A 
fuvarozáshoz használt jármű EURO3 vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású? (igen/nem): igen 3. rész: Szabó Tamás e.v. 
6769 Pusztaszer, tanya 254. 1.1.1. 5-20 km távolságban (HUF/bála): 1.200 Ft 1.1.2. 21-40 km távolságban (HUF/bála): 1.400 Ft 1.1.3. 
41-60 km távolságban (HUF/bála): 1.600 Ft 1.1.4. 61 km távolságtól (HUF/bála): 1.800 Ft 2. A fuvarozáshoz használt jármű EURO3 
vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású? (igen/nem): igen

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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:

2020.01.23Lejárata:2020.01.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.01.13

2020.01.13




