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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2178/2019A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 028-061653A 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 növényvédőszer beszerzése 6 részben: Szercsoport Lehívás várható Terület megjelölése mennyisége ha 1. rész: 
% Az őszi búza növényvédelme 1. Szárszilárdító I./BUZ 100 300 2. Gyomírtó I./BUZ 100 274 3. Gyomirtó II./BUZ 100 270 4. Rovarölő I.
/BUZ 50-100 1088 5. Gombaölő I./BUZ 100 544 6. Gombaölő II./BUZ 100 544 7. Gombaölő III./BUZ 100 544 8. Lombtrágya/BUZ 50-
100 544 2. rész A napraforgó növényvédelme 1. Gyomirtó I./NF 100 267 2. Gyomirtó II./NF 100 267 3. Gyomirtó III./NF 0-100 267 4. 
Gombaölő I./NF 100 267 5. Gombaölő II./NF 50-100 534 6. Rovarölő I./NF 50-100 534 7. Desszikáló -szer/NF 100 267 8. 
Elsodródásgátló/NF 100 267 9. Bóros lombtrágya/NF 100 267 3. rész A kukorica növényvédelme 1. Talajfertőtlenítő/KUK 100 251 2. 
Gyomirtó I./KUK 100 337 3. Gyomírtó II./KUK 100 433 4. Gyomírtó III./KUK 50-100 650 5. Gyomírtó IV./KUK 0-100 200 6. Rovarölő I./
KUK 0-100 770 4. rész Az őszi árpa növényvédelme 1. Szárszilárdító/ÁRP 100 274 2. Gyomirtó I./ÁRP 100 167 3. Gyomirtó II./ÁRP 100 
107 4. Gombaölő I./ÁRP 100 274 5. Gombaölő II./ÁRP 50-100 274 6. Rovarölő I./ÁRP 50-100 548 7. Lombtrágya/ÁRP 50-100 274 5. 
rész A zab növényvédelme 1. Szárszilárdító/ZAB 100 131 2. Gyomirtó I./ZAB 100 131 3. Rovarölő I./ZAB 50-100 262 4. Gombaölő I./
ZAB 100 131 5. Gombaölő II./ZAB 100 131 6. Lombtrágya/ZAB 0-100 131 6. rész A gyepek növényvédelme 1. Gyomirtó I./GYEP 0-100 
375 2. Gyomirtó II./GYEP 0-100 375

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

BNM 2019. évi tavaszi növényvédőszer beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás



EKR001116122018

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.

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: 100 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 25 929 876 Ft 10,000 1.000,000

Szöveges értékelés:

1000IKR 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. Ajánlati ár (nettó HUF): 25 929 876 Ft

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:

1 - Az őszi búza növényvédelmeRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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 - A napraforgó növényvédelmeRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlat 2. tételére megajánlott növényvédőszer nem az előírt hatóanyagokat tartalmazza. Az elvárt hatóanyagok: 
tribenuron-metil + metszulforon-metil + fluroxipir-meptil, a megajánlott szer hatóanyaga: metilszulforon-metil+
tifenszulforon-metil+fluroxipir. A fentiek alapján ajánlattevő ajánlata nem felel meg közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen.

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

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 25 929 876 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a 
legalacsonyabb árat tartalmazó 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:

Igen
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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 26 115 863 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a 
legalacsonyabb árat tartalmazó 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

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

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: 100 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám Nitrogénművek Vegyipari Zrt. 
26 786 375 Ft 9,750 975,000

Szöveges értékelés:

975Nitrogénművek Vegyipari Zártkörüen Működő Részvénytársaság

súlyszám: 100 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 26 115 863 Ft 10,000 1 000,000

Szöveges értékelés:

1000IKR 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. Ajánlati ár (nettó HUF): 26 786 375 Ft

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. Ajánlati ár (nettó HUF): 26 115 863 Ft

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
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 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. Ajánlati ár (nettó HUF): 28 683 285 Ft

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:

3 - A kukorica növényvédelmeRész száma, elnevezése:

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:

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - Az őszi árpa növényvédelmeRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlat 4. tételére megajánlott növényvédőszer hatóanyag tartalma (480 g/l) nem éri el az előírt minimális 650 g/l hatóanyag 
tartalmat. Az ajánlat 4. tételére megajánlott növényvédőszer szükséges mennyiségének meghatározásakor nem az előírásoknak 
megfelelően a felső dózis (0,6) értékkel számolt, hanem 0,5 értékkel. A fentiek alapján ajánlattevő ajánlata nem felel meg 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján 
érvénytelen.

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

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 28 683 285 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a 
legalacsonyabb árat tartalmazó 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

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

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: 100 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 28 683 285 Ft 10,000 1.000,000

Szöveges értékelés:

1000IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ajánlattevőnként:

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 14 491 508 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a 
legalacsonyabb árat tartalmazó 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

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

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: 100 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 14 491 508 Ft 10,000 1.000,000

Szöveges értékelés:

1000IKR 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. Ajánlati ár (nettó HUF): 14 491 508 Ft

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
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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:

5 - A zab növényvédelmeRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlat 2. tételére megajánlott növényvédőszer nem az előírt hatóanyagokat tartalmazza. Az elvárt hatóanyagok: 
tribenuron-metil + metszulforon-metil + fluroxipir-meptil, a megajánlott szer hatóanyaga: metilszulforon-metil+
tifenszulforon-metil+fluroxipir. A fentiek alapján ajánlattevő ajánlata nem felel meg közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen.

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

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:

Igen
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Az ajánlat 4. tételére megajánlott növényvédőszer nem az előírt hatóanyagokat tartalmazza. Az elvárt hatóanyagok: epoxikonazol
+ fenpropidin, a megajánlott szer hatóanyaga: epoxikonazol. A fentiek alapján ajánlattevő ajánlata nem felel meg közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen.

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

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 5 653 910 Ft Kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes; Az ajánlattevő a 
legalacsonyabb árat tartalmazó 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

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

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: 100 Ajánlattevő Ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám IKR Agrár Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 5 653 910 Ft 10,000 1.000,000

Szöveges értékelés:

1000IKR 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. Ajánlati ár (nettó HUF): 5 653 910 Ft

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

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

IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2943 Bábolna, IKR park, hrsz.: 890. Indoka: Az ajánlat 1. tételére megajánlott 
növényvédőszer nem rendelkezik gyepben felhasználói engedéllyel. A fentiek alapján ajánlattevő ajánlata nem felel meg közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen.

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?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - A gyepek növényvédelmeRész száma, elnevezése:

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

Nem

Tekintettel arra, hogy az egyetlen ajánlatot benyújtott ajánlattevő ajánlata is érvénytelen, ezért a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján a 6. 
rész tekintetében az eljárás eredménytelen.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.28 14:37:13 ktibor69

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Jelen összegezés a KSZ-54/207/3/2019 iktatószámú 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:

2019.04.01Lejárata:2019.03.23Kezdete:

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:

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

2019.03.22

2019.03.22




