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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 76998310Fax:+36 308204799Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76482611Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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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:

KNPI Pusztaszer-Gátér állattartó telep üzemeltetésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000773162020
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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:

185A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 184-444386A 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

A KNP Igazgatóság gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű állatállományának 
legeltetésével illetve adott esetben az őshonosállat-tartó telep működtetése vállalkozási szerződés keretében. Az eljárásban két rész 
került meghatározásra az alábbiak szerint: 
1.rész: A KNP Igazgatóság pusztaszeri gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű 
állatállományának legeltetésével, őshonosállat-tartó telep működtetése vállalkozási szerződés keretében. 
A nyertes ajánlattevő feladata a részére átadásra kerülő magyar szürke szarvasmarha és magyar házi bivaly tenyész- és 
növendékállatokkal történő legeltetéssel végzendő természetvédelmi kezelés, védett természeti terület működtetése, beleértve a 
szintén védett természeti területnek tekintendő Pusztaszer állattartó telep működtetését is. Az állattartó telephez kapcsolódóan el kell 
látni a fent megjelölt állatok szakszerű gondozását, tartását és őrzését. 
2. A KNP Igazgatóság gátéri (Fehér-tó) gyepterületeinek természetvédelmi célú kezelése a KNP Igazgatóság saját vagyonkezelésű 
magyar házi bivaly állatállományának legeltetésével, vállalkozási szerződés keretében. A nyertes ajánlattevő feladata a részére 
átadásra kerülő magyar házi bivaly növendékállatokkal történő legeltetéssel végzendő természetvédelmi kezelés, védett természeti 
terület működtetése. 
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és a szerződés-tervezet tartalmaz.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

KNPI Pusztaszer-Gátér állattartó telep üzemeltetés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.domjanugyved.hu

Kbt. Második rész, XV. fejezet

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

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 590 000 Ft. Pontszám: 10, 
súlyszám: 380. 
Az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 590 000 Ft. 
Pontszám: 10, súlyszám: 420. 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai 
többlettapasztalata ( hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 
36, pontszám: 10, súlyszám: 200. 
Összesen: 1000 pont. 

Szöveges értékelés:

1000Szabó Tamás E.V.

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 2 060 000 Ft. Pontszám: 
7,72, súlyszám: 293,36. 
Az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 850 000 Ft. 
Pontszám: 8,59, súlyszám: 360,78. 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai 
többlettapasztalata ( hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 
141, pontszám: 10, súlyszám: 200. 
Összesen: 854,14 pont.

Szöveges értékelés:

854.14COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 590 000 Ft. 
Az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 590 000 Ft. 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata ( 
hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 36. 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlata érvényes.

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

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 2 060 000 Ft 
Az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 850 000 Ft 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata ( 
hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 141. 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlata érvényes.

14190018206COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 6760 Kistelek, Ede Utca 40

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:

1A szerződés száma:

1 - Pusztaszer őshonosállat-tartó telepRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 2 060 000 Ft 
Az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 850 000 Ft 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata ( 
hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 141. 
Az Ajánlattevő tette a második legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.

14190018206COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 6760 Kistelek, Ede Utca 40

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 590 000 Ft. 
Az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 1 590 000 Ft. 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata ( 
hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 36. 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. 
Az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.

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

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 az ajánlatokat, a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” alapján 
értékeli. 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 
Az ajánlatok értékelésének módszertana: 
Az 1. értékelési részszempont tekintetében az értékelés a fordított arányosítás módszerével történik. 
A 2. értékelési részszempontok tekintetében az értékelés az egyenes arányosítás módszerével történik. 
Az értékelés alapját az 1. értékelési részszempont esetében (mindkét alszempont vonatkozásában) az Ajánlattevőknek a felolvasólapon 
a nettó ajánlati egységár(ak)at (HUF/ha) kell megadni. (Az 1. rész vonatkozásban az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó 
egységárat (havi díj) (súlyszám: 38) illetve az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységárat (havi díj) (súlyszám: 42) kell 
megadni. Az 2. rész vonatkozásban az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységárat (havi díj) (súlyszám: 80) kell megadni. 
A Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, a közbeszerzési dokumentumokban és a 
szerződésben meghatározott valamennyi feladat ellenértékét. 
Az ajánlati ár (egységárak) nem tartalmazhat semmilyen árfolyamváltozáshoz kötött feltételt, az ellenszolgáltatás forintban kifejezett 
fix összeg. Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható. 
Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. 
nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítésikötelezettség alól. 
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a kötelezően előírt szakember a minimálisan szükséges (M
/1. alkalmassági feltételben előírt minimális 12 hónap) gyakorlati időn túl az alkalmassági követelmények teljesítésére megajánlott 
szakember milyen hosszúságú többlet szakmai tapasztalati idővel rendelkezik.

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
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Ajánlatkérő az ajánlatokat, a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” alapján 
értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 
pont. 
Az ajánlatok értékelésének módszertana: 
Az 1. értékelési részszempont tekintetében az értékelés a fordított arányosítás módszerével történik. 
A 2. értékelési részszempontok tekintetében az értékelés az egyenes arányosítás módszerével történik. 
Az értékelés alapját az 1. értékelési részszempont esetében (mindkét alszempont vonatkozásában) az Ajánlattevőknek a felolvasólapon 
a nettó ajánlati egységár(ak)at (HUF/ha) kell megadni. (Az 1. rész vonatkozásban az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó 
egységárat (havi díj) (súlyszám: 38) illetve az 1 hónap "téli” tartásra vonatkozó nettó egységárat (havi díj) (súlyszám: 42) kell 
megadni. Az 2. rész vonatkozásban az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységárat (havi díj) (súlyszám: 80) kell megadni. 
A Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, a közbeszerzési dokumentumokban és a 
szerződésben meghatározott valamennyi feladat ellenértékét. 
Az ajánlati ár (egységárak) nem tartalmazhat semmilyen árfolyamváltozáshoz kötött feltételt, az ellenszolgáltatás forintban kifejezett 

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:

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 2 880 000 Ft, pontszám: 10, 
súlyszám: 800. 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai 
többlettapasztalata ( hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 
141, pontszám: 10, súlyszám: 200. 
Összesen: 1000 pont.

Szöveges értékelés:

1000COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 2 880 000 Ft 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata ( 
hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 141. 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlata érvényes.

14190018206COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 6760 Kistelek, Ede Utca 40

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:

1A szerződés száma:

2 - Gátér Fehér-tó legeltetési blokkRész száma, elnevezése:

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

Igen
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2020.12.25Lejárata:2020.12.16Kezdete:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az 1 hónap "nyári” legeltetésre vonatkozó nettó egységár (havi díj) (HUF/hónap): 2 880 000 Ft 
Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata ( 
hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) (0-36 hónap): 141. 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. Az ajánlattevő tette a legjobb ár-
érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.

14190018206COMMERCIO CAVALLI DI SIMON LÁSZLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 6760 Kistelek, Ede Utca 40

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)

fix összeg. Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható. 
Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. 
nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítésikötelezettség alól. 
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a kötelezően előírt szakember a minimálisan szükséges (M
/1. alkalmassági feltételben előírt minimális 12 hónap) gyakorlati időn túl az alkalmassági követelmények teljesítésére megajánlott 
szakember milyen hosszúságú többlet szakmai tapasztalati idővel rendelkezik.
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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:

2020.12.15
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