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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - BNM 2019. évi tavaszi műtrágya beszerzése - 1.részRész 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:

23572/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 245-560591A 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

BNM 2019. évi tavaszi műtrágya beszerzése 4 részben

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

BNM 2019. évi tavaszi műtrágya beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://babolnamenes.hu/

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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súlyszám: 70 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Szöveges értékelés:

803.200MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

súlyszám: 70 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 31 900 500 Ft 9,733 681,310 súlyszám: 30 Ajánlattevő Nitrogén tartalom %-ban Pontszám 
Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27 % 4 120

Szöveges értékelés:

801.310IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel. - Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok. - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban 
megadott előírásoknak megfelelően készítette el szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlatában csatolta nyilatkozatát arról hogy 
megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményének. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 31 050 000 Ft 2. 
Nitrogén tartalom %-ban: 27%

10325957219Nitrogénművek Vegyipari Zártkörüen Működő Részvénytársaság, 8105 Pétfürdő, Hösök Tere 14

Kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel. - Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok. - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban 
megadott előírásoknak megfelelően készítette el szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlatában csatolta nyilatkozatát arról hogy 
megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményének. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 31 815 000 Ft 2. 
Nitrogén tartalom %-ban: 27%

12654785207MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8132 Lepsény
, Vasút Út 57

Kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel. - Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok. - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban 
megadott előírásoknak megfelelően készítette el szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlatában csatolta nyilatkozatát arról hogy 
megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményének. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 31 900 500 Ft 2. 
Nitrogén tartalom %-ban: 27%

23198942211IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna, IKR Park

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 31 050 000 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a „legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta 
az alkalmasságát alátámasztó igazolását; Ajánlattevő ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét.

10325957219Nitrogénművek Vegyipari Zártkörüen Működő Részvénytársaság, 8105 Pétfürdő, Hösök Tere 14

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Ajánlati ár (nettó HUF) Pontozás: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat ezen 
rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A legjobb : a legalacsonyabb nettó ajánlati ár forintban P 
max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nettó ajánlati ár forintban P=Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három 
tizedesjegyre kerekítve történik. 2. Nitrogén tartalom %-ban Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147
. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek 
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a 25%-nál kevesebb nitrogén tartalommal 
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 25% nitrogén tartalommal
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 30% vagy annál nagyobb nitrogén tartalommal rendelkező 
műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; - a 25% és 30% közötti nitrogén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 
pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P =
a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nitrogén tartalom %-os értéke P=(
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve 
történik.

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:

súlyszám: 70 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám Nitrogénművek Vegyipari Zrt. 
31 050 000 Ft 10,000 700,000 súlyszám: 30 Ajánlattevő Nitrogén tartalom %-ban Pontszám Súlyozott pontszám
Nitrogénművek Vegyipari Zrt. 27 % 4 120

Szöveges értékelés:

820.000Nitrogénművek Vegyipari Zártkörüen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 31 815 000 Ft 9,760 683,200 súlyszám: 30 Ajánlattevő Nitrogén tartalom %-
ban Pontszám Súlyozott pontszám MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27 % 4 120
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1. Ajánlati ár (nettó HUF) Pontozás: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat ezen 
rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A legjobb : a legalacsonyabb nettó ajánlati ár forintban P 
max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nettó ajánlati ár forintban P=Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három 
tizedesjegyre kerekítve történik. 2. Nitrogén tartalom %-ban Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147

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:

súlyszám: 70 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 12 847 950 Ft 10 700 súlyszám: 15 Ajánlattevő Nitrogén tartalom %-ban Pontszám Súlyozott 
pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 26 % 2 30 súlyszám: 15 Ajánlattevő Kén tartalom %-ban 
Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 % 0 0

Szöveges értékelés:

730IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel. - Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok. - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban 
megadott előírásoknak megfelelően készítette el szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlatában csatolta nyilatkozatát arról hogy 
megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményének. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 12 847 950 Ft 2. 
Nitrogén tartalom %-ban: 26 % 3. Kén tartalom %-ban: 13 %

23198942211IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna, IKR Park

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - BNM 2019. évi tavaszi műtrágya beszerzése - 2.részRész száma, elnevezése:

Igen
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1A szerződés száma:

3 - BNM 2019. évi tavaszi műtrágya beszerzése - 3.részRész száma, elnevezése:

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

Indoka: Ajánlattevő a 2. értékelés szempontra megadott nitrogén tartalom %-os mértékét 20%-ban rögzítette, mely mértéket a 
csatolt műtrágya termékleírás is igazolt. A közbeszerzési dokumentumokban előírásra kerül az, hogy a 25%-nál kevesebb 
nitrogén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat érvénytelen. Mivel ajánlattevő kisebb hatóanyag tartalmú 
műtrágyát ajánlott meg, mint az előírt legkedvezőtlenebb mérték, ezért ajánlata érvénytelen. A fentiek alapján ajánlattevő 
ajánlata nem felel meg közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése 
e) pontja alapján érvénytelen. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 11 656 000 Ft 2. Nitrogén tartalom %-ban: 20 % 3. Kén tartalom %-ban
: 24 %

12654785207MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8132 Lepsény
, Vasút Út 57

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 12 847 950 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a „legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta 
az alkalmasságát alátámasztó igazolását; Ajánlattevő ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét.

23198942211IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna, IKR Park

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek 
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a 25%-nál kevesebb nitrogén tartalommal 
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 25% nitrogén tartalommal
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 30% vagy annál nagyobb nitrogén tartalommal rendelkező 
műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; - a 25% és 30% közötti nitrogén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 
pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P =
a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nitrogén tartalom %-os értéke P=(
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve 
történik. 3. Kén tartalom %-ban Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent 
Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló 
egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a 13%-nál kevesebb kén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 
érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 13% kén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 0 
pontot kap; - a legkedvezőbb 17% vagy annál nagyobb kén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; - a 
13% és 17% közötti kén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: P 
max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált kén tartalom %-os értéke P=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
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súlyszám: 70 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4 032 000 Ft 10 700 súlyszám: 15 Ajánlattevő Nitrogén tartalom %-ban 
Pontszám Súlyozott pontszám MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 16 % 2,000 30,000 
súlyszám: 15 Ajánlattevő Foszfor tartalom %-ban Pontszám Súlyozott pontszám MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 20 % 10 150

Szöveges értékelés:

880.000MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

súlyszám: 70 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 6 074 000 Ft 6,638 464,660 súlyszám: 15 Ajánlattevő Nitrogén tartalom %-ban Pontszám 
Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 18 % 6,000 90,000 súlyszám: 15 Ajánlattevő 
Foszfor tartalom %-ban Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 46 % 10 150

Szöveges értékelés:

704.660IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel. - Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok. - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban 
megadott előírásoknak megfelelően készítette el szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlatában csatolta nyilatkozatát arról hogy 
megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményének. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 4 032 000 Ft 2. 
Nitrogén tartalom %-ban: 16 % 3. Foszfor tartalom %-ban: 20 %

12654785207MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8132 Lepsény
, Vasút Út 57

Kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel. - Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok. - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban 
megadott előírásoknak megfelelően készítette el szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlatában csatolta nyilatkozatát arról hogy 
megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményének. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 6 074 000 Ft 2. 
Nitrogén tartalom %-ban: 18 % 3. Foszfor tartalom %-ban: 46 %

23198942211IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna, IKR Park

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 4 032 000 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a „legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; Ajánlattevő felhívásunkra határidőre
benyújtotta az alkalmasságát alátámasztó igazolását; Ajánlattevő ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet 
összegét.

12654785207MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8132 Lepsény, 
Vasút Út 57

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Ajánlati ár (nettó HUF) Pontozás: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat ezen 
rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A legjobb : a legalacsonyabb nettó ajánlati ár forintban P 
max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nettó ajánlati ár forintban P=Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három 
tizedesjegyre kerekítve történik. 2. Nitrogén tartalom %-ban Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147
. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek 
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a 15%-nál kevesebb nitrogén tartalommal 
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 15% nitrogén tartalommal
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 20% vagy annál nagyobb nitrogén tartalommal rendelkező 
műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; - a 15% és 20% közötti nitrogén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 
pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P =
a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nitrogén tartalom %-os értéke P=(
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve 
történik. 33. Foszfor tartalom %-ban Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent 
Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló 
egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a 15%-nál kevesebb foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó 
ajánlat érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 15% foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó 
ajánlat 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 20% vagy annál nagyobb foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 
pontot kap; - a 15% és 20% közötti foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált foszfor tartalom %-os értéke P=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

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:
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1. Ajánlati ár (nettó HUF) Pontozás: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat ezen 
rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A legjobb : a legalacsonyabb nettó ajánlati ár forintban P 

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:

súlyszám: 70 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 19 542 000 Ft 10 700 súlyszám: 10 Ajánlattevő Nitrogén tartalom %-ban Pontszám Súlyozott 
pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 15 % 5 50 súlyszám: 10 Ajánlattevő Foszfor tartalom %-
ban Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 20 % 0 0 súlyszám: 10 
Ajánlattevő Cink tartalom %-ban Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1,5 
% 10 100

Szöveges értékelés:

730IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel. - Az 
ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok. - Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban 
megadott előírásoknak megfelelően készítette el szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlatában csatolta nyilatkozatát arról hogy 
megfelel az előírt műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményének. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 19542000 2. Nitrogén 
tartalom %-ban: 15 3. Foszfor tartalom %-ban: 20 4. Cink tartalom %-ban: 1,5

23198942211IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna, IKR Park

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - BNM 2019. évi tavaszi műtrágya beszerzése - 4.részRész száma, elnevezése:

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

Igen
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Indoka: Ajánlattevő a 4. értékelés szempontra megadott cink tartalom %-os mértékét 0,1%-ban rögzítette, mely mértéket a 
csatolt műtrágya termékleírás is igazolt. A közbeszerzési dokumentumokban előírásra kerül az, hogy a a 0,5%-nál kevesebb cink 
tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat érvénytelen. Mivel ajánlattevő kisebb hatóanyag tartalmú műtrágyát 
ajánlott meg, mint az előírt legkedvezőtlenebb mérték, ezért ajánlata érvénytelen. A fentiek alapján ajánlattevő ajánlata nem 

12654785207MEZŐMAG-AGRÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8132 Lepsény
, Vasút Út 57

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 19 542 000 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a „legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő’ szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be; Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta 
az alkalmasságát alátámasztó igazolását; Ajánlattevő ajánlati ára nettó 3.786.000 forinttal meghaladja a rendelkezésre álló 
fedezet összegét, mely összeget a jelen közbeszerzés 1. és 2. részének fedezetmaradványából biztosítani tud.

23198942211IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2943 Bábolna, IKR Park

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nettó ajánlati ár forintban P=Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három 
tizedesjegyre kerekítve történik. 2. Nitrogén tartalom %-ban Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147
. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek 
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a 10%-nál kevesebb nitrogén tartalommal 
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 10% nitrogén tartalommal
rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 20% vagy annál nagyobb nitrogén tartalommal rendelkező 
műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; - a 10% és 20% közötti nitrogén tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 
pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P =
a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált nitrogén tartalom %-os értéke P=(
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve 
történik. 33. Foszfor tartalom %-ban Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent 
Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló 
egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a 20%-nál kevesebb foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó 
ajánlat érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 20% foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó 
ajánlat 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 28% vagy annál nagyobb foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 
pontot kap; - a 20% és 28% közötti foszfor tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: P max = adható pontszám felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált foszfor tartalom %-os értéke P=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik. 4. Cink tartalom %-ban 
Pontozás: A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. 
számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az 
alábbiak szerint: - a 0,5%-nál kevesebb cink tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat érvénytelen; - a legkedvezőtlenebb (
érvényességi küszöböt jelentő) 1,5% cink tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 0 pontot kap; - a legkedvezőbb 1,5% 
vagy annál nagyobb cink tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat 10 pontot kap; - a 0,5% és 1,5% közötti cink 
tartalommal rendelkező műtrágyát tartalmazó ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: P max = adható pontszám 
felső határa P min = adható pontszám alsó határa P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált =
a vizsgált cink tartalom %-os értéke P=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax-Pmin)+Pmin A 
pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
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Jelen összegezés a 2019.02.26-án kelt támogató tartalmú közbeszerzési ellenőrzési záró tanúsítvánnyal összhangban készült.

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:

2019.03.10Lejárata:2019.02.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

felel meg közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja 
alapján érvénytelen. 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 15876000 2. Nitrogén tartalom %-ban: 16 3. Foszfor tartalom %-ban: 27 4. Cink 
tartalom %-ban: 0,1
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2019.02.27




