Mezőgazdasági erőgépek eredmény
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CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2019/239
Árubeszerzés
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Nyílt eljárás
2019.12.11.
23410/2019
16000000-5
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
HU223;HU223;HU223;HU223;HU223
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság;KITE
Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi

Nyertes ajánlattevő:

Zártkörűen Működő Részvénytársaság;KITE
Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság;KITE
Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi

Ajánlatkérő típusa:

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Regionális vagy helyi hatóság

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Környezetvédelem

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11889331
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Róbert
Telefon: +36 87555260
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
Fax: +36 87555261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnp.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági gépek BFNPI,KEHOP4.1.0-15-2016-00026
Hivatkozási szám: EKR000005672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2

1. rész tekintetében: 1 db Erőgép (nagyteljesítményű traktor)
2. rész tekintetében: 1 db Kalapácsos zúzó
3. rész tekintetében: 1 db Bálaszállító
4. rész tekintetében: 1 db Frontkasza
5. rész tekintetében: 1 db egytengelyes traktor és munkagépei:
1db Minimum 82 cm-es "Y" késes vízszintes tengelyű szárzúzó
1db Minimum 80 cm-es függőleges tengelyű szárzúzó
1db Minimum 155 cm-es front alternáló kasza
1db Minimum 80 cm-es kétdobos dobkasza
1db Minimum 114 cm-es rendsodró-rendkezelő
1db 700 kg-os össztömegű pótkocsi billenő platóval
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 54285000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Erőgép 1 db
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye Kisbalaton kutatóház
(Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Erőgép (nagyteljesítményű traktor):
- négykerék hajtású, 97/68 EC norma szerinti névleges teljesítmény min. 172 Le-s 6 hengeres, min.
6,5 literes commonrail, Stage V. emissziós szabványnak megfelelő motoros erőgép
- Terhelés alatt kapcsolható ECO sebességváltó, terhelés alatt kapcsolható irányváltóval, min 20
előre/20 hátrameneti fokozattal, maximális sebesség min 40 km/h
- Terhelés alatt kapcsolható elektrohidraulikus irányváltóval
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- Rugózott mellső híd
- Tengelytáv min. 2750 mm
- Min. 10 db 50 kg első pótsúly, hárompontra csatlakoztatható
- Első emelőmű 3000 kg kapacitással, Front TLT kihajtással 1000 fordulat/perc, min. 1 pár hidraulika
körrel
- Hidraulikus differenciazár, az első tengelyen automata kapcsolással
- Elektro-hidraulikus mellső kerékhajtás kapcsolás
- hidraulika rendszer, szabad visszafolyó ág
- 4 db kihelyezett hidraulikus kör munkahengerek működtetésére
- Légkondicionált kabin, dönthető teleszkópos kormányoszlop
- Teleszkópos visszapillantó tükrök
- Min. két első, négy hátsó munkalámpa
- Légrugós vezető ülés+ vendég pótülés
- 540-540E-1000 1/min fordulatú TLT, hátsó sárvédőről is kapcsolható, 1 3/8” 6bordás kardáncsonk
- Állítható magasságú automata pótkocsi vonófej, alsó lengő vonórúd. Légfékegység 2 körrel
- Helyzet-, erő- és vegyes szabályozású gyorskapcsolós 3 pont függesztő berendezés min. 8000 kg
kapacitással
- Gumiabroncs radiál szerkezetű, tömlős vagy tömlő nélküli, mezőgazdasági mintázatú
- Sárga fényű forgófény, rádió
- Műszaki vizsgával, mezőgazdasági vontatóként
- A gépet ajánló fél kell rendelkezzen az ajánlott gép gyártója, vagy hivatalos kereskedője által
kiadott olyan hivatalos - hitelt érdemlő dokumentációval, amely feljogosítja az ajánlatadót az
ajánlott gép Magyarországon, vagy Magyarország azon földrajzi területén történő forgalmazásra,
ahol a teljesítés megtörténik. Ezt az igazolást/ dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell!
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az
Ajánlatkérő részére átruházza,
- saját költségére köteles biztosítani eszköz forgalomba helyezéséhez szükséges hatósági
engedélyeket
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban való állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti
jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti,
- gép(ek)/eszközök használatát betanítja: 1 fő részére, 8 óra időtartam alatt
- átadáskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a gép magyar nyelvű leírását, használati
útmutatóját, a gép felhasználói és üzembe helyezési dokumentációját.
Az ajánlati árat Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a többletjótállást az egyenes arányosítás, a
többi értékelési szempontot pedig az arányosítás módszerével értékeli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(hónap / megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak egész
szám ajánlható meg) 10
2 A diesel motorjának legnagyobb forgató nyomatéka (Nm) (minimum 760 Nm, maximum 800
Nm, előny a magasabb) 5
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3 A megengedett legnagyobb össztömeg erre a traktorra (kg) (minimum: 12000 kg, maximum
13000, előny a magasabb) 5
4 A hidraulika rendszer folyadékszállítási mennyisége (liter/perc) (minimum: 110 liter/perc,
maximum: 120 liter/perc, előny a magasabb) 5
5 A dieselmotor Nitrogén oxid (NOx) kibocsátás értéke (gramm/kWh) (minimum: 0,0795g,
maximum: 0,0810 g/kWh, előny az alacsonyabb) 5
6 A szén-monoxid kibocsátás értéke (g/kWh) (min. 0,1040 g/kWh, max. 0,1055 g/kWh, előny az
alacsonyabb) 5
7 A részecske kibocsátás (PM) értéke (g/kWh) (min. 0,0024 g/kWh, max. 0,0030 g/kWh, előny az
alacsonyabb) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
II.2.14) További információ:
* II.2. 5. 1./ Nettó ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb)
Finanszírozási forrás: Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, elnevezése: Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100% támogatás
II.2.1)
Elnevezés: Kalapácsos zúzó 1 db
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye Kisbalaton kutatóház
(Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kalapácsos zúzó
minimum 300 cm-es munkaszélesség
- TLT fordulat 540 1/min
- Kalapácsok száma min. 32 db
- Teljesítmény igény min 150. LE
- a rotor tengely meghajtása ékszíjas
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- működtetése az erőgépről kardántengellyel történjen
- Szintezőhenger
- Cat II függesztés háromponton
- Megfordítható gép. Első és hátsó emelőszerkezetre is felrakható
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az
Ajánlatkérő részére átruházza,
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban való állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti
jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti,
- átadáskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a gép magyar nyelvű leírását, használati
útmutatóját, a gép felhasz¬nálói és üzembe helyezési dokumentációját.
Az ajánlati árat Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a többletjótállást az egyenes arányosítás
módszerével értékeli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(hónap / megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak egész
szám ajánlható meg) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
II.2.14) További információ:
* II.2. 5. 1./ Nettó ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb)
Finanszírozási forrás: Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, elnevezése: Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100% támogatás
II.2.1)
Elnevezés: Bálaszállító 1 db
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

16000000-5
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye Kisbalaton kutatóház
(Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Bálaszállító
- háromtengelyes körbála szállító pótkocsi
- össztömeg 18.000kg
- önsúly kb. 5.500kg
- min. platóméret 9,9 m x 2,48m
- 1,2 m-es platóhosszabbítás
- rakfelület és az alváz teljes felületén tűzihorganyzott
- abroncsméret 340/65R18
- kétkörös légfék (illeszkedjen a megajánlott erőgép légfék rendszeréhez)
- bálatámasztó rács elől és hátul
- pótkerék (2db)
- műszaki vizsgával
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az
Ajánlatkérő részére átruházza,
- saját költségére köteles biztosítani eszköz forgalomba hozatalához szükséges hatósági
engedélyeket
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban való állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti
jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti,
- átadáskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a gép magyar nyelvű leírását, használati
útmutatóját, a gép felhasználói és üzembe helyezési dokumentációját.
Az ajánlati árat Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a többletjótállást az egyenes arányosítás
módszerével értékeli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(hónap / a megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak egész
szám ajánlható meg) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
II.2.14) További információ:
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* II.2. 5. 1./ Nettó ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb)
Finanszírozási forrás: Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, elnevezése: Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100% támogatás
II.2.1)
Elnevezés: Frontkasza
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye Kisbalaton kutatóház
(Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Frontkasza
- min. 2,9 m-es és max 3,1 m-es munkaszélesség
- TLT 1000 1/ford.
- tárcsák száma min. 7
- szállítási szélesség: max. 299 cm
- vertikális elmozdulás min. 68 cm
- átlagos rendszélesség: 1-1,2 m között
- aktív hidropneumatikus csillapítás
- hidraulikus szállítási helyzetbe állítás
- kardántengely
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközt a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és tulajdonjogát az
Ajánlatkérő részére átruházza,
- eszközt összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban való állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti
jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti,
- átadáskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a gép magyar nyelvű leírását, használati
útmutatóját, a gép felhasz¬nálói és üzembe helyezési dokumentációját.
Az ajánlati árat Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a többletjótállást az egyenes arányosítás
módszerével értékeli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(hónap / megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak egész
szám ajánlható meg) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
II.2.14) További információ:
* II.2. 5. 1./ Nettó ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb)
Finanszírozási forrás: Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, elnevezése: Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100% támogatás
II.2.1)
Elnevezés: Egytengelyes traktor 1 db és munkagépei
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye Kisbalaton kutatóház
(Keszthely-Fenékpuszta 0401/2. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db egytengelyes traktor és munkagépei
Műszaki adatok:
Minimális teljesítmény követelmény: 12 LE
Minimális nyomaték:25,0 Nm
Sebességfokozat: minimum 3 előre és 3/h hátra
Kormány: állítható magasságban és oldalirányban
Nagyméretű, ballonos kerekek traktor mintázattal
Motor: benzinüzemű
Hengerűrtartalom: minimum 380 cm3
Differenciálzár: kapcsolható
Az ajánlat tartalmazza a minimálisan 12 hónap jótállást, a házhoz szállítást és a betanítást.
A megajánlott jótállási idő a traktorra és a munkagépekre egyaránt vonatkozzon.
Munkagépek:
A munkagépeknek mind teljesítményigényben, mind kivitelben illeszkedni kell az ajánlott
egytengelyes traktorhoz:
1 db Minimum 82 cm-es "Y" késes vízszintes tengelyű szárzúzó
1 db Minimum 80 cm-es függőleges tengelyű szárzúzó
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1 db Minimum 155 cm-es front alternáló kasza
1 db Minimum 80 cm-es kétdobos dobkasza
1 db Minimum 114 cm-es rendsodró-rendkezelő
1 db 700 kg-os össztömegű pótkocsi billenő platóval
Ajánlattevő rendelkezni kell a megajánlott gép gyártója, vagy hivatalos kereskedője által kiadott
olyan hivatalos - hitelt érdemlő dokumentációval, amely feljogosítja az ajánlattevőt a megajánlott
gép Magyarországon, vagy Magyarország azon földrajzi területén történő forgalmazásra, ahol a
teljesítés megtörténik. Ezt az igazolást/ dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell!
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
- Ajánlatkérő részére az eszközöket a saját költségén a teljesítés helyére leszállítja és
tulajdonjogukat az Ajánlatkérő részére átruházza,
- eszközöket összeszereli, beállítja, üzembe helyezi, továbbá hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban való állapotban átadja, továbbá a jótállási időtartam alatti
jótállási kötelezettségeket (szervizelés és javítás) teljesíti,
- gép(ek)/eszközök használatát betanítja: 1 fő részére, 4 óra időtartam alatt
- átadáskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a gépek/eszközök magyar nyelvű leírását,
használati útmutatóját, a gép felhasz¬nálói és üzembe helyezési dokumentációját.
Az ajánlati árat Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a többletjótállást az egyenes arányosítás
módszerével értékeli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(hónap / megajánlható többlet jótállás min. 0 hó, max. 24 hó, előny a magasabb, csak egész
szám ajánlható meg) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026
II.2.14) További információ:
* II.2. 5. 1./ Nettó ajánlati ár (nettó HUF, előny az alacsonyabb)
Finanszírozási forrás: Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, elnevezése: Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100% támogatás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
10

IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 062 - 143369
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Erőgép 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL) www.kite.hu
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Kalapácsos zúzó 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL) www.kite.hu
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Bálaszállító 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL) www.kite.hu
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Frontkasza
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL) www.kite.hu
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4195000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Egytengelyes traktor 1 db és munkagépei
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 005349 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás 2. és 3. része vonatkozásában a megkötött szerződés nem lép hatályba támogató
tartalmú közbeszerzési zárótanúsítvány hiányában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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