
EKR001413892019 2020.04.15 14:14:24

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: Ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az alkalmassági feltételeknek való 
megfelelését. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. részszempont - Többletjótállás (max. 48 hónap): 12 
hónap 2. részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft): 89 620 000,- Ft

10476015213Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2151 Fót, Jedlik 
Ányos Utca 35

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:

A szerződés száma:

1 - Parkfenntartási munkákhoz szükséges nagygépekRész 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:

249A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 248-612295A 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 teljesítés helyszíneként megjelölt kastélyok kertjeinek, parkjainak Ajánlatkérő által végzett fenntartási munkálataihoz szükséges 
gépek beszerzése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. MÁSODIK RÉSZ, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

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

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 89 620 000,- Ft. Indoklás: Ajánlattevő egyedüli érvényes ajánlatot tevőként a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata érvényes és 
megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

10476015213Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2151 Fót, Jedlik Ányos 
Utca 35

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)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az egyes 
részszempontokra tett ajánlati elemek értékelése arányosítással történik. Arányosítás esetén a legkedvezőbb ajánlati elem maximális 
10 pontot, a többi ajánlati elem az ajánlati dokumentációban megadott képletekkel meghatározott, arányosan kevesebb pontszámot 
kap. A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 1000 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a 
Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról készített 
útmutatójában (KÉ 2019. évi 227. szám) meghatározott a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kötődő értékelési módszerrel számítja a pontszámot az alábbiak szerint. Az egyenes 
arányosításnál a legmagasabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár, azaz 10 pont) adja. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott többletjótállás meghaladja az ajánlatkérő által 
meghatározott legkedvezőbb szintet, Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő pontszámot veszi alapul az értékelés során. 
Egyenes arányosításnál a pontszám meghatározása: P=((Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb))*(Pmax -
Pmin) + Pmin ahol P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a 
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (az 1. rész esetében 48 hónap), amire a maximális pontszámot adja
; A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték (mindkét rész 
esetében 0 hónap), amire a minimális pontszámot adja; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső határa; P 
min: a pontskála alsó határa. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja 
szerinti fordított arányosítás módszerével számítja a pontszámot az alábbiak szerint. A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték 
a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Fordított 
arányosításnál a pontszám meghatározása: P=Alegjobb/Avizsgált (Pmax - Pmin) + Pmin ahol P : a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma; A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P 
max: a pontskála felső határa; P min: a pontskála alsó 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:

100

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

Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok alapján került sor, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Ajánlattevő az 1. rész 
vonatkozásában egyedüli ajánlattevőként a maximális pontszámot kapta.

Szöveges értékelés:

1000Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

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

Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok alapján került sor, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Ajánlattevő a 2. rész 
vonatkozásában a második legjobb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőként a fenti pontszámot kapta.

Szöveges értékelés:

642.469071Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok alapján került sor, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Ajánlattevő a 2. rész 
vonatkozásában a legjobb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőként a maximális pontszámot kapta.

Szöveges értékelés:

1000Vésztő Kert Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: Ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az alkalmassági feltételeknek való 
megfelelését. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. részszempont - Többletjótállás (max. 36 hónap): 0 hónap 
2. részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft): 7 590 000,- Ft

14591691213Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
2022 Tahitótfalu, Visegrádi Út 3.

Indoklás: Ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozását, valamint az alkalmassági feltételeknek való 
megfelelését. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. részszempont - Többletjótállás (max. 36 hónap): 36 
hónap 2. részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft): 6 101 763,- Ft

23362125204Vésztő Kert Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5530 Vésztő, Kossuth Utca 150

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Parkfenntartási munkákhoz szükséges kisgépekRész 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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 7 590 000,- Ft. Indoklás: Ajánlattevő a 3. legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot nyújtotta be, azonban a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat érvénytelensége miatt Ajánlatkérő a 3. legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő ajánlattevőt kérte fel az igazolások benyújtására. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, ajánlata érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

14591691213Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2022 
Tahitótfalu, Visegrádi Út 3.

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 ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 6 101 763,- Ft. Indoklás: Ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot nyújtotta be. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata érvényes és megfelel a rendelkezésre álló 
fedezetnek.

23362125204Vésztő Kert Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5530 Vésztő, Kossuth Utca 150

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)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az egyes 
részszempontokra tett ajánlati elemek értékelése arányosítással történik. Arányosítás esetén a legkedvezőbb ajánlati elem maximális 
10 pontot, a többi ajánlati elem az ajánlati dokumentációban megadott képletekkel meghatározott, arányosan kevesebb pontszámot 
kap. A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 1000 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a 
Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról készített 
útmutatójában (KÉ 2019. évi 227. szám) meghatározott a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kötődő értékelési módszerrel számítja a pontszámot az alábbiak szerint. Az egyenes 
arányosításnál a legmagasabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár, azaz 10 pont) adja. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott többletjótállás meghaladja az ajánlatkérő által 
meghatározott legkedvezőbb szintet, Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő pontszámot veszi alapul az értékelés során. 
Egyenes arányosításnál a pontszám meghatározása: P=((Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb))*(Pmax -
Pmin) + Pmin ahol P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a 
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (a 2. rész esetében 36 hónap), amire a maximális pontszámot adja; 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték (mindkét rész 
esetében 0 hónap), amire a minimális pontszámot adja; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P max: a pontskála felső határa; P 
min: a pontskála alsó határa. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja 
szerinti fordított arányosítás módszerével számítja a pontszámot az alábbiak szerint. A fordított arányosításnál a legalacsonyabb érték 
a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja. Fordított 
arányosításnál a pontszám meghatározása: P=Alegjobb/Avizsgált (Pmax - Pmin) + Pmin ahol P : a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma; A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; P 
max: a pontskála felső határa; P min: a pontskála alsó 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:



EKR001413892019
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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:

2020.04.25Lejárata:2020.04.16Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő ajánlatát 2020.01.24-én 11:01 perckor, az ajánlattételi határidő leteltét követően nyújtotta 
be, így 2. részre tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) a) pontja alapján érvénytelen.

10908370213Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt., Magyarország 2100 Gödöllő, Nagyremete 081/15

Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlás Ajánlatkérő 2. sz. hiánypótlási felhívására, melynek hiányában 
az Ajánlattevő által megajánlott termékek egy részének műszaki megfelelősége nem állapítható meg, így Ajánlattevő 2. részre 
tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

11039811203Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6060 
Tiszakécske, Oláhházdűlő Tanya 10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2020.04.15

2020.04.15




