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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147933-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Esztergom: Mezőgazdasági gépek
2020/S 062-147933

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András igazgató
E-mail: dinpi@dinpi.hu 
Telefon:  +36 13914610
Fax:  +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dinpi.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001248652019

II.1.2) Fő CPV-kód
16000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:dinpi@dinpi.hu
http://www.dinpi.hu
http://www.dinpi.hu
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Mezőgazdasági gépek, vontatmányok, kellékek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
16000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne:
2509 Esztergom Strázsa-hegy, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Strázsahegyi Major (0339/a. hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Esztergom területén található állattartó telepen mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe
helyezése adásvételi szerződés keretében.
Mezőgazdasági vontató, 1 db, teljesítmény: min. 110 LE, ECE R24 szabvány szerint; teljes menettartományban
fokozatmentesen állítható váltó 0–40 km/h-ig; váltó automatikus menetvezérlő és sebességillesztő funkcióval;
TLT fordulatok 540/540E/1 000 ford./perc
Homlokrakodó, 1 db, min. 4 m emelési magasság csuklópánttól mérve; emelőerő a teljes magasságig: min. 1
900 kg; csatlakoztatható kiegészítők: trágyakanál hidraulikus működtetésű felső leszorítóval, bálatüske.
Tárcsás függesztett kasza, 1 db, min. 6 db tárcsás kaszaelem, elemenként 2 db késsel; munkaszélesség: min.
2,5 m max. 2,85 m; súlyponti felfüggesztés; kardán és hajtómű hajtás.
Függesztett rendképző, 1 db, min. 4 m munkaszélességű egyrotoros rendképző; forgatható karok száma min.
12 db, dupla forgató fogak száma min. 48 db
Hengeres bálázó, 1 db, vontatott kivitel; acél tömörítőhengeres; szecskázóval.
Bálaszállító pótkocsi, 1 db, min. 5 mm vastag plató min. 9 700 max. 11 000 mm x min. 2 200 max. 2 600 mm
felülettel; forgózsámolyos; min. 24 tonna megengedett össztömeg.
Bálacsomagoló gép, 1 db, vontatva vagy függesztve is használható; használható fóliaméret: 500–750 mm,
körbálákhoz 0,9–1,6 m átmérőig
Rézsűzúzó mezőgazdasági vontatóhoz, 1 db, munkaszélesség: 2 m; teljesítmény: min. 1 ha/h; kalapácsok
száma: min. 16 db
Függesztett vízszintes tengelyű szárzúzó, 1 db, munkaszélesség: min. 3 m; 28 db kalapács; min. 530, max. 550
l/min fordulat
Függesztett rendterítő, 1 db, min. 4 m munkaszélességű rendterítő, 4 forgórész, forgórészenként min. 6 db kar;
fogak átmérője: min. 9 mm; kíméletes terménytovábbítás hajlított karokkal.
Vonólap (húzótalp) mezőgazdasági vontatóhoz, 1 db, lap szélessége min 2,25 max. 2,35 m hátsó függesztés.
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a
jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges
kenőanyaggal illetve hidraulikai folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba
helyezve köteles átadni.
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles
tartani. A gépkezelői oktatást felsőfokú műszaki végzettségű mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell
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tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 1 alkalommal köteles tartani, amely alkalom 8 órát jelent
és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 12 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 110 LE, max.
120 LE) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: A mezőgazdasági vontató rendelkezik bio hidraulikai olaj feltöltés lehetőségével
(Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Tárcsás függesztett kasza rendelkezik hidraulikus tehermentesítő rendszerrel (Kérjük
megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00024

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
16000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313
A teljesítés fő helyszíne:
2669 Ipolyvece, Ipolyvecei major, 048. hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ipolyvecei állattartó telepen mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe helyezése adásvételi
szerződés keretében.
Teleszkópos rakodógép, 1 db, max. teherbírás min. 3500 kg, maximális emelési magasságban is; emelési
magasság min. 6 m; max. kinyúlás előre 3,2 m; motorteljesítmény min. 120 LE, hidraulikus teljesítmény: min.
140 l/perc; csatlakoztatható kiegészítők: raklapvilla, körmös föld-kavics-kanál, tüskés körbálafogó és trágyavilla.
Mezőgazdasági vontató, 2 db, teljesítmény: min. 120 LE, ECE R24 szabvány szerint; váltó: teljes
menettartományban fokozatmentesen állítható 0–40 km/h-ig; TLT fordulatok 540/540E /1 000 ford./perc
Tárcsás függesztett kasza, 1 db, tárcsás kialakítás min. 7 db kaszaelem, elemenként 2 db késsel;
munkaszélesség: min. 2,8 m max. 3,2 m; súlyponti felfüggesztés a tökéletes talajkövetés érdekében; kardán és
hajtómű hajtás.
Függesztett rendképző, 1 db, min. 4 m munkaszélességű egyrotoros rendképző; forgató karok száma min. 12
db; dupla forgató karok száma min. 48 db
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Hengeres bálázó, 1 db; acél tömörítőhengeres; szecskázóval; bálaméret: Ø 1,25 x 1,2 m; görgős rendleszorító;
elvárt elméleti szecskahossz nem lehet több mint 70 mm; rotor terménytovábbítás.
Bálaszállító billenő pótkocsi, 1 db, min. 5 mm vastag plató, min. 9 700 max. 11 000 x min. 2 200, max. 2 600
mm felülettel; forgózsámolyos; min. 24 tonna megengedett össztömeg; háromtengelyes kivitel.
Függesztett rendterítő, 1 db, min. 5 m munkaszélességű rendterítő; 6 forgórész, forgórészenként min. 6 db kar;
fogak átmérője min. 9 mm, kíméletes terménytovábbítás hajlító karokkal.
Állatszállító pótkocsi, 1 db, min. 4 mm vastag plató, min. 6 500 x 2 300 mm felülettel; min. 1 300, max. 1 500
mm magas rakodótér; min. 10 max. 13 tonna megengedett össztömeg; abroncsozás: 11.5/80 – 15.3
Röpítőtányéros tandem trágyaszóró, 1 db, szórószerkezet meghajtása kardántól min. 530, max. 550 ford./perc;
nyomtáv min. 1,6 max. 1,8 m; akár 16–18 m-es szórásszélességre is képes.
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a
jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges
kenőanyaggal illetve hidraulikai folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba
helyezve köteles átadni.
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles
tartani. A gépkezelői oktatást felsőfokú műszaki végzettségű mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell
tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 1 alkalommal köteles tartani, amely alkalom 8 órát jelent
és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal.
A mezőgazdasági gépeknek adaptálhatóknak kell lenniük a már meglévő gépekre (a meglévő gépek listáját a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 12 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 120 LE, max.
130 LE) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A mezőgazdasági vontató rendelkezik bio hidraulikai olaj feltöltés lehetőségével
(Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Tárcsás függesztett kasza rendelkezik Hidraulikus tehermentesítő rendszerrel (Kérjük
megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: A teleszkópos rakodógép motorteljesítménye (l/perc-ben meghatározva, min. 140,
max. 160) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00023

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése
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Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
16000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne:
2351 Alsónémedi, Fő úti erdő 16.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DINPI ócsai központjában mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe helyezése adásvételi
szerződés keretében.
Mezőgazdasági vontató, 1 db, teljesítmény: min. 55 LE, ECE R24 szabvány szerint; váltó: teljes
menettartományban fokozatmentesen állítható 0–40 km/h-ig; váltó automatika menetvezérlő és
sebességillesztő funkcióval; TLT fordulatok 540/540E / 1 000 ford./perc
Trágyavilla: 1 db, traktorra szerelt homlokrakodóhoz felvehető legyen, Euró szabványos csatlakozás.
Tárcsás függesztett kasza, 1 db; min. 7 db tárcsás kaszaelem, elemenként 2 db késsel; munkaszélesség: min.
2,85 m max. 3,2 m; súlyponti felfüggesztés a tökéletes talajkövetés érdekében; kardán és hajtómű hajtás.
Vontatott csillagkerekes rendsodró, 1 db; csillagkerekek száma: min. 12 db; csillagkerék átmérő: min. 1,4 m;
maximális munkaszélesség: 7,4 m
Hengeres bálázó, 1 db, acél tömörítőhengeres; fixkamrás körbálázó, bálaméret Ø 1,25 x 1,2 m; rendleszorító;
rotoros terménytovábbítás.
Kéttengelyes pótkocsi, 1 db, min. 5 mm vastag plató, min. 4 500 x 2 240 mm felülettel; kéttengelyes
forgózsámolyos kivitel 40 km/h-ra mentezett hidakkal; min. 10, max. 13 tonna megengedett össztömeg; 3
oldalra hidraulikusan billenthető felépítmény.
Front szárzúzó: 1 db, munkaszélesség: min. 1,8 max. 2,5 m; zúzókések száma: min. 16 db, max. 24 db
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a
jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges
kenőanyaggal illetve hidraulikai folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba
helyezve köteles átadni.
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles
tartani. A gépkezelői oktatást felsőfokú műszaki végzettségű mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell
tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 1 alkalommal köteles tartani, amely alkalom 8 órát jelent
és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal.
A mezőgazdasági gépeknek adaptálhatóknak kell lenniük a már meglévő gépekre (a meglévő gépek listáját a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 12 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 55 LE, max. 80
LE) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: A mezőgazdasági vontató rendelkezik bio hidraulikai olaj feltöltés lehetőségével
(Kérjük megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Tárcsás függesztett kasza rendelkezik Hidraulikus tehermentesítő rendszerrel (Kérjük
megadni! Megléte előny. Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem válasz: 0 pont) / Súlyszám: 6
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Ár - Súlyszám: 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
16000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:
DINPI Dinnyési telep: 8095 Pákozd, 0106/2. hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DINPI dinnyési telephelyén mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzése és üzembe helyezése adásvételi
szerződés keretében.
Mezőgazdasági vontató, 1 db, motorteljesítmény: min. 22 LE dízelmotor, meghajtás: összkerékhajtás;
kapcsolható differenciálmű-zár; erőátvitel: mechanikus sebességváltó min. 6 sebességfokozattal irányonként.
Kardántengely: 1 db
Szárzúzó, 1 db; min. 110 cm munkaszélesség; zúzókalapácsos rendszerű működtetés.
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a
jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen leszállítva, üzembe helyezve, működéshez szükséges
kenőanyaggal illetve hidraulikai folyadékkal ellátva, hatósági jelzéssel ellátva, vizsgáztatva, forgalomba
helyezve köteles átadni.
A közbeszerzés tárgya szerinti mezőgazdasági gépekre gépenként minimum két fő gépkezelő részére a nyertes
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott teljesítési helyen gépkezelői oktatást köteles
tartani. A gépkezelői oktatást felsőfokú műszaki végzettségű mezőgazdasági gépészmérnök személynek kell
tartani. Ajánlattevő gépkezelői oktatást géptípusonként 1 alkalommal köteles tartani, amely alkalom 8 órát jelent
és elméleti, valamint gyakorlati oktatást egyaránt magában foglal.
A mezőgazdasági gépeknek adaptálhatóknak kell lenniük a már meglévő gépekre (a meglévő gépek listáját a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 24 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A mezőgazdasági vontató teljesítménye (LE-ben meghatározva, min. 22 LE, max. 33
LE) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

II.2.14) További információk

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 200-485504

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 1

Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 2

Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 3

Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485504-2019:TEXT:HU:HTML
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 4

Elnevezés:
Mezőgazdasági gépek, vontatmányok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
1. rész: A közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző
szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek
már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani. (Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pont)
2. rész: A közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző
szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek
már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani. (Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pont)
3. rész: A közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző
szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek
már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani. (Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pont)
4. rész: A közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt ellenőrzését végző
szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek
már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani. (Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pont)
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató KOrlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6500 Baja,
Szegedi út 147., 11376956-2-03
MAGTÁR Termeltetó Kereskedelmi Korlátolt Felelósségú Társaság, MAGYARORSZÁG 5000 Szolnok,
10265925216 Kombájn út 2., 10265925-2-16
2. rész:
AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató KOrlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6500 Baja,
Szegedi út 147., 11376956-2-03
MAGTÁR Termeltetó Kereskedelmi Korlátolt Felelósségú Társaság, MAGYARORSZÁG 5000 Szolnok,
10265925216 Kombájn út 2., 10265925-2-16
3. rész:
AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6500 Baja,
Szegedi út 147., 11376956-2-03
4. rész:
Agrolánc Ipari, Mezógazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 2151 Fót, Jedlik
10476015213 Ányos utca 35., 10476015-2-13
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DM-KER Zártkórúen Múkódó Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 2310 Szigetszentmiklós,
Csepeli Út 22. 14309027-2-13

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
25/03/2020
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