
ELŐTERJESZTÉS 
A Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Váncsod Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2019. augusztus 15-én tartandó együttes ülésére 

Tárgy: Mezőgazdasági erő- és munkagépek tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást 
lezáró döntések 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A Váncsod Községi Önkormányzat és Gáborján Község Önkormányzata közös Ajánlatkérők 
„ Mezőgazdasági erő- és munkagépek beszerzése " tárgyában a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti 
nem hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indítottak. 

1./ Az alábbi gazdasági szereplőknek küldte meg Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást: 

"VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ" Korlátolt Magyarország, 2800 Tatabánya, Dankó 

Felelősségű Társaság Pista Utca 3. 

VÉRTESKER Gépker Korlátolt Felelősségű Magyarország, 2800 Tatabánya, Dankó 

Társaság Pista Utca 17. 

Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Magyarország, 6045 Ladánybene Fő Utca 
Korlátolt Felelősségű Társaság 52. 

SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Magyarország, 3527 Miskolc Sajó Út 4. 

Y Klímatechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Magyarország, 6045 Ladánybene Fő Utca 
Korlátorlt Felelősségú Társaság 26. 

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

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

Agrárgépek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Magyarország, 3516 Miskolc Pesti Út 78. 

AGRO-ROLL-96. Kereskedelmi és Magyarország, 4031 Debrecen Harsona 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Utca 55. 
SZABB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Magyarország, 6050 Lajosmizse 
Feélelősségú Tátraság Móra Ferenc Utca 13. 

2./ Az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi ajánlatokat nyújtották be: 

AGRO-ROLL-96. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
FelelősséQŰ TársasáQ {Székhelve: 4031 Debrecen Harsona 
Ajánlati ár 166000 

A gép meghibásodásától számított 48 órán belül helyszíni hibajavítás igen 
meQkezdése a iótállás időtartama alatt (iQen/nem ): 



Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősséuű Társaság (Székhelve: 6045 Ladánvbene Fő Utca 
Ajánlati ár 153600 

A gép meghibásodásától számított 48 órán belül helyszíni hibajavítás 
igen 

meí!kezdése a iótállás időtartama alatt (ioen/nem ): 

SZAL-AGRO Kereskedelmi és 
Szolí!áltató Kft. (Székhelve: 3527 
Ajánlati ár 165400 

A gép meghibásodásától számított 48 órán belül helyszíni hibajavítás 
igen 

me11kP7dP"P H iót:111~" iclőtHrtHmH Hlatt (i11en/nem)· 

Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősséí!ű Társasáí! (Székhelve: 6060 Tiszakécske 
Ajánlati ár 163600 

A gép meghibásodásától számított 48 órán belül helyszíni hibajavítás 
igen 

meí!kezdése a iótállás időtartama alatt (ií!en/nem): 

3./ Az ajánlatok összehasonlítása: Az ajánlatok értékelési szempontja Kbt. 76. § (2) bekezdés 
c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. 

Az aJanlattevö neve: Az ajánlattevő neve: 
AGRO-ROLL-96. Royal Marine 
Kereskedelmi és Kereskedelmi és 

Az értékelés A Erté Ertékelé Ertéke Értékelési 
részszempontj részszemp kelé SI lési pontszám és 

ai (adott ontok si pontszá pontsz súlys 
esetben súlyszámai pon més ám zám 

alszempontj ai (adott esetben tszá súlyszá szorz 
is) az m m ata 

alszempontok szorzata 
súlyszámai is) 

Ajánlati ár (nettó 90 9,25 832,5 10 900 
HUF) 

A gép 
meghibásodásától 
számított 48 órán 
belül helyszíni 

10 10 100 10 100 

hibajavítás 
tmegkezdése a 
~ótállás időtartama 
alatt (igen/nem): 

1A súlyszámmal 
szorzott értékelési 932,5 1000 
tpontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 



Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
SZAL-AGRO Tempel Kereskedelmi 

Kereskedelmi és és Szolgáltató 
Az értékelés A Erté Ertékelé Ertéke Értékelési 

részszempontj részszemp kelé Sl lési pontszám és 
ai (adott ontok Sl pontszá pontsz súlys 
esetben súlyszámai pont més ám zám 

alszempontj ai (adott esetben szá súlyszá szorz 
is) az m m ata 

alszempontok szorzata 
súlyszámai is) 

~jánlati ár (nettó 90 9,28 835,2 9,38 844,2 
HUF) 

k'\. gép 
meghibásodásától 
számított 48 órán 
belül helyszíni 

10 10 100 10 100 

hibajavítás 
megkezdése a 
jótállás időtartama 
alatt (igen/nem): 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 935,2 944,2 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

Ajánlatkérők az eljárást megindító felhívásban rögzítették, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdése 
alapján az értékelést követően végzi el a bírálatot. Ebben az esetben csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezi el a bírálatot. Ajánlatkérők 
megállapítják az ajánlatok értékelését követően, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Royal Marine 
Kft. ajánlattevő nyújtotta be, így az ő ajánlatát bírálják kizárólag. 

Az ajánlat bírálása során egy hiánypótlás kibocsátására került sor az alábbiak szerint: 
Ajánlattevő ajánlatának részeként benyújtott „műszaki leírások.pdf' elnevezésű fájl 4. 
oldala angol nyelven került becsatolásra, így Ajánlatkérő ezen oldal magyar nyelvű 
fordításának benyújtását kérte hiánypótlás keretében, 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat részeként becsatolt referencianyilatkozat a szállítás 
mennyisége résznél a szállítás ellenértékének összegét tartalmazza. Ajánlattevő 

felhívásra került hiánypótlás keretében, hogy a szállítás mennyiségénél a leszállított 
eszközök darabszámát szerepeltesse. 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tett és megfelelő tartalommal 
benyújtotta a kért dokumentumokat. 

Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a kizáró okok igazolására szolgáló nyilatkozatot valamint az 
alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, ezért a Kbt. 69. § ( 4) bekezdés szerinti 
felkérésre nem került sor. 



Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 

Az ajánlattevő alkalmasságának indoklása: Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított három év során - az évek összességében vizsgálva -
rendelkezik szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített 1 db 75 LE traktor 
és 1 db 1600 kg névleges teherbírású homlokrakodó szállítására irányuló referenciával. 

Ajánlattevő által benyújtott referenciaigazolásban szereplő gépek műszaki paramétereit a 
Bírálóbizottság leellenőrizte az interneten a gépek gyártója és típusa alapján és megállapította, 
hogy a megadott gépek megfelelnek az Ajánlatkérők által előírt műszaki szakmai 
követelményeknek. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmas. 

4./ Érdemi döntésekre vonatkozó javaslatok: 

1./ A Bírálóbizottság javasolja, hogy az Ajánlatkérők állapítsák meg, miszerint a Royal 
Marine Kft. ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 
és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be. 

Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ajánlat érvényes. 

11./ A Bírálóbizottság javasolja, hogy Ajánlatkérők állapítsák meg, hogy a „ Mezőgazdasági 
erő- és munkagépek beszerzése " tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes volt. 

Bírálóbizottság javasolja, hogy Ajánlatkérők állapítsák meg, miszerint a nyertes ajánlattevő a 
Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 6045 
Ladánybene Fő Utca 52.) az alábbi ajánlati elemekkel: 

Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Székhelye: 6045 Ladánybene Fő Utca 52.) 

Ajánlati ár 1536000 

A gép meghibásodásától számított 48 órán belül helyszíni hibajavítás 
igen 

megkezdése a jótállás időtartama alatt (igen/nem): 

Fentiek alapján javasoljuk a tisztelt képviselő-testületeknek, hogy tárgyalják meg a fenti 
előterjesztést és az abban foglaltakkal való egyetértés esetén fogadják el az alábbi határozati 
javaslatot: 

Határozati javaslat: 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva - figyelemmel a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint végrehajtási rendeleteire -
megtárgyalta a „Mezőgazdasági erő- és munkagépek beszerzése" tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárásról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy 



1. A Royal Marine Kft. ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelően, illetve a Kbt.-ben foglaltakkal összhangban nyújtotta. 
Megállapítja, hogy az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére vele szemben kizáró ok nem merült fel. A Royal Marine Kft. által adott ajánlat 
érvényes. 

II. A „Mezőgazdasági erő- és munkagépek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. A közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevő Royal Marine 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 6045 Ladánybene 
Fő Utca 52.) 15.360.000.-Ft ajánlati árral és a gép meghibásodásától számított 48 órán 
belül helyszíni hibajavítás megkezdése a jótállás időtartama alatt. 

A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének 
értesítéséről, valamint a szerződéskötés előkészítéséről és a szerződés aláírásáról gondoskodni 
szíveskedjen. 

Gáborján, 2019. augusztus 13. 

Mező Gyula polgármester 

~. / „„ _._p 

Szalay Csaba polgármester 


