ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000005672019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Mezőgazdasági gépek BFNPI,KEHOP4.1.0-15-2016-00026

Ajánlatkérő
neve:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 16

Város:

Csopak

HU213

NUTS-kód:

E-mail:

bfnp@bfnp.kvvm.hu

Postai irányítószám:

Gál

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

EKRSZ_
11889331

Nemzeti azonosítószám

8229

Ország:

Magyarország

Róbert
+36 87555260

Fax:

+36 87555261

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bfnp.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Mezőgazdasági gépek BFNPI,KEHOP4.1.0-15-2016-00026

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2019.10.01 09:28:08

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 062-143369

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

62

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.03.26
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Erőgép 1 db

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Igen

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

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181
Nádudvar, Bem József Utca 1.

10668586209

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. Nettó ajánlati ár
(nettó HUF): 39 990 000 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hó, max. 24 hó): 24 A diesel
motorjának legnagyobb forgató nyomatéka (Nm) (minimum 760 Nm, maximum 800 Nm, előny a magasabb): 790 A
megengedettlegnagyobb össztömeg erre a traktorra (kg) (minimum: 12000 kg, maximum 13000, előny a magasabb): 12 300 A
hidraulika rendszer folyadékszállítási mennyisége (liter/perc) (minimum: 110 liter/perc, maximum: 120 liter /perc, előny a
magasabb): 114 A dieselmotor Nitrogén oxid (NOx) kibocsátás értéke (gramm/kWh) (minimum: 0,0795g,maximum: 0,0810 g/
kWh, előny azalacsonyabb): 0,0801 A szén-monoxid kibocsátás értéke (g/kWh) (min.0,1040 g/kWh, max. 0,1055 g/ kWh, előny az
alacsonyabb): 0,1049 A részecske kibocsátás (PM) értéke (g/kWh) (min. 0,0024 g/kWh, max. 0,0030 g/kWh, előny az alacsonyabb
): 0,0026

DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

14309027213

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. Nettó ajánlati ár
(nettó HUF): 41 040 000 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hó, max. 24 hó): 0 A diesel
motorjának legnagyobb forgató nyomatéka (Nm) (minimum 760 Nm, maximum 800 Nm, előny a magasabb): 790 A
megengedettlegnagyobb össztömeg erre a traktorra (kg) (minimum: 12000 kg, maximum 13000, előny a magasabb): 12 500 A
hidraulika rendszer folyadékszállítási mennyisége (liter/perc) (minimum: 110 liter/perc, maximum: 120 liter /perc, előny a
magasabb): 110 A dieselmotor Nitrogén oxid (NOx) kibocsátás értéke (gramm/kWh) (minimum: 0,0795g,maximum: 0,0810 g/
kWh, előny azalacsonyabb): 0,08 A szén-monoxid kibocsátás értéke (g/kWh) (min.0,1040 g/kWh, max. 0,1055 g/ kWh, előny az
alacsonyabb): 0,1045 A részecske kibocsátás (PM) értéke (g/kWh) (min. 0,0024 g/kWh, max. 0,0030 g/kWh, előny az alacsonyabb
): 0,0025

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

855.86

Szöveges értékelés:

DM-KER Kft.

755.9

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Fordított arányosítás az ajánlati ár vonatkozásában, egyenes arányosítás a többletjótállás, és arányosítás a többi értékelési szempont
vonatkozásában.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181 Nádudvar 10668586209
, Bem József Utca 1.
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Nettó ajánlati ár (nettó HUF): 39 990 000 Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmaz ajánlatot.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Kalapácsos zúzó 1 db

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181
Nádudvar, Bem József Utca 1.

10668586209

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. Nettó ajánlati ár
(nettó HUF): 3 700 000 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hó, max. 24 hó): 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Fordított arányosítás az ajánlati ár vonatkozásában, és egyenes arányosítás a többletjótállás vonatkozásában.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181 Nádudvar 10668586209
, Bem József Utca 1.
Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmaz ajánlatot.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6060 Tiszakécske,
Oláhházdűlő Tanya 10

Adószáma
11039811203

A Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatában megajánlott termék nem teljesíti
az előírt műszaki követelményeket. (A kalapácsos zúzó vonatkozásában Ajánlattevő a kalapácsok számára 30 darabot ajánlott
meg, míg a műszaki követelményekben 32 darabot határozott meg Ajánlatkérő. )Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1)
bek. e) pontja alapján.

Odisys Bt., 2724 Újlengyel, Határ Út 12

21509975213

Az Odisys Bt. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére nem nyújtotta be fordításról szóló nyilatkozatát, nem nyilatkozott a
kötelező jótállásról és szavatosságról és nem nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban előírt cégokmányait, illetve nem nyújtotta be
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árindokolását. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján.

DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

14309027213

A DM-KER Kft. ajánlattevő Ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére sem igazolta a P/1 alkalmassági minimumkövetelményenk
való megfelelését, ugyanis a benyújtott igazolásai nem fedik le a 2019. március 26. napját megelőző 12 hónap teljes időtartamát.
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek.d) pontja alapján.

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

3 - Bálaszállító 1 db

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181
Nádudvar, Bem József Utca 1.

10668586209

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. Nettó ajánlati ár
(nettó HUF): 6 400 000 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hó, max. 24 hó):0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
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ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Fordított arányosítás az ajánlati ár vonatkozásában, és egyenes arányosítás a többletjótállás vonatkozásában.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181 Nádudvar 10668586209
, Bem József Utca 1.
Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmaz ajánlatot. Nettó ajánlati ár (nettó HUF): 6 400 000
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

14309027213

A DM-KER Kft. ajánlattevő Ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére sem igazolta a P/1 alkalmassági minimumkövetelményenk
való megfelelését, ugyanis a benyújtott igazolásai nem fedik le a 2019. március 26. napját megelőző 12 hónap teljes időtartamát.
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján.

Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6060 Tiszakécske,
Oláhházdűlő Tanya 10

11039811203

A Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő felhívására nem nyújtotta be alkalmassági
igazolásait, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján.

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Frontkasza

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Igen

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181
Nádudvar, Bem József Utca 1.

10668586209

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. Nettó ajánlati ár
(nettó HUF): 4 195 000 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hó, max. 24 hó):6

DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

14309027213

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. Nettó ajánlati ár
(nettó HUF): 4 443 000 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hó, max. 24 hó): 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

925

Szöveges értékelés:

DM-KER Kft.

849.6

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Fordított arányosítás az ajánlati ár vonatkozásában, és egyenes arányosítás a többletjótállás vonatkozásában.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4181 Nádudvar 10668586209
, Bem József Utca 1.
Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmaz ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
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ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

5 - Egytengelyes traktor 1 db és munkagépei

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

0

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.10.01

Lejárata:

2019.10.10

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.09.10
2019.09.10

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
Ajánlatkérő a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv megállapítása alapján módosította az összegezést.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2019.09.30
2019.09.30

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések nem léphetnek hatályba a támogató vagy feltétellel támogató
tartalmú záró tanúsítvány hiányában.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.08.27 16:57:30

nycsaba84

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása

2019.09.25 14:10:55

nycsaba84

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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