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(X11.30.\ NFM rendelethez

Osszegez6s az

aj6nlatok elbirr{16sd16l

l. Az ajinlatkdro neve 6s cime:Kisillatteny6szt6si Kutatr6int 6zet 6s G6nmeg6rz6si
Koordinici6s Kiizpont
2. Akozbeszerzdstirgya 6s mennyis6ge: Szemestakarminy beszerzflse azintflzm6ny
baromfidllominyrinak fenntartrlsfra. Osszes mennyis6g z 2660q
3. A villasztott eljaras fajtitja: A Kiizbeszerz6sekr6l sz6l5 2011. 6vi CVIII tv. 121. S (l)
bekezd6s b) pontja szerinti eljr{r6s.
4.* Hirdetm6ny n6lkiili trirgyal6sos elj6rris eset6n az eljirds alkalmazilsittmegalapoz6
koriilm6nyek ismertet6se: 5.* Hivatkozis az el6zetes cjsszesitett tijekodat6ra, illet6leg az idoszakos elSzetes
titj 6koztat6r a 6s kozz6t6tel6nek napj a : 6. Hivatkozbs az eljiritst megindit6, illet6leg meghirdet6 hirdetmdnyre (felhiv6sra) 6s
2013. mdjus 10.
kozzetetelenek/@
igen
volt-e
az
eljitras:
7. a) Eredm6nyes
b)* Eredm6nytelen eljar6s eset6n az eredm6nytelens6g indoka, valamint a Kbt. 76. $ (1)
bekezd6s d) pontja szerinti eredm6nytelens6gi esetben a ktizbeszerz6sre tervezett anyagi
fedezetcisszege, 6s annak megadiisa, hogy azmikor 6s milyen okb6l kertilt elvon6sra,
iitcsopbrtosit6sra: c)* Azeredm6nytelen eljarast kdvet6en indul-e rij eljarrls: 8. A benyujtott ajrlnlatok szima (r6szajrinlat-t6teli lehet<is6g eset6n r6szenk6nt): 1 ajlnlat
9. a) AzeruOnyer ajanlatot tev6k neve, cime, alkalmass6guk indokol6sa 6s ajanlatuknak az
6rt6kel6si szempont - az 6sszess6g6ben legel6nyosebb ajrlnlat kivrilasztasa eset6n annak
eset6n
r6szszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illet6leg elemei (reszajinlat-t6teli lehet6s6g
reszenk6nt): AGRO-SZILAS Kft (2111. Szada, Kertalja u' 21)
A benyrijtott ajinlat 6rv6nyes, mindenben megfelel az aifinlatt6teli felhivisban,
nienyiOitesi feihivisban 6s a dokumentici6ban el6irt kiivetelm6nyeknek. Ajinlattev6
o..i"rtorik a kiz6r6 okok hatilya al6, megfelel tz Ajr[nlatk6r6 6ltal ellen6rziitt

alkalmassigi felt6teleknek
b)** Az a) pont szerinti ajanlatok 6rt6kel6se
t6teli lehetSs6g eset6n r6szenkent): -
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(A tlbl6zatnak az ajAnlattevok nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalAra az adott ajfulatnak az ado$ rdszszempont szerinti tarlalmi
;lemeire adott drteicldsr pontsz6mot, jobb oldalAra pediB az Ertdkeldsi pontszAmnak s silysz6mmal kialatitott szorzadt kell bslmr.)

c)+r Az cisszess6g6ben legel6nytisebb ajanlat kivS,lasztasa eseten az 6(dkel6s sordn adhat6
pontszem als6 6s felsti hatiiriinak megadasa: d)* * Az cisszess6g6ben legel6nytisebb ajanlat kivdlaszt6sa eseten annak a m6dszemek
(m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az aj6nlatk6r6 megadta az ajixiatok r'szszempontok
szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se soriiLn a ponthatiitok ktizdtti pontsz6mot: 10. Az 6rv6nytelen aj iinlatot tev6k neve, cime 6s az 6w6nytelens6g indoka: cime, az ellenszolg'llatas 6sszege
1 1. a) Eredm6nyes eljaras eset6n a nyertes aj6nlattev6 neve,
6s aj6nlata kiv6laszt6s6Lnak indokai:
AGRO-SZILAS Kft (2111. Szada, Kertalja u 21')
Ellenszolg6ltatis iisszege: 16 610 000'- Ft +Afa
Laiet&megfelelt rr="16rl"tt6t"li felhivisban, a

hi"ill3:tl'#,',t;i'n;*,"

"
b ajdnlatot tev6 neve, cime' az
rfu:ak indokai: -

12.*Akdzbeszerz6snekaz(ok)ar6sze(i),amely(ek)nekteljesit6s6hezazajenlattev6
alvaltalkoz6t kivrin ig6nybe venni: t tev6 aj Snlat6ban: zes 6rt€k6tek tiz sziual€kit
6llalkoz6(k), valamint a kcizb eszerz|'snek az a
egjeldlt alvdllalkoz6k kcizre fognak miik6dni:

A nyertes aj riralattevo
bi * A nyertes ajanUtot
a)

dvez6bb ajadatot tev6 ajanlat6ban: -. .
vev6 szervezetek,6s azon alkalmasstigi
14.* Azalkalmass6g
az alinlattevo ezel szervezet
ttiu"t"imeny"k rnegJ-"t6tes", amelyek igazolilsa 6rdek6ben
er6forriisaira (is) tdmaszkodik: -

igazo

bb ajrinlatot tevo aj inl atdban: 124. $ (6) bekezddsl kezdonapja:

elj6risra nincs tilalmi idiiszak'

fi+.

Kbt' r24' S

napja:
5 1O; bekezd6sl utols6

elj6r6sra nincs tilalmi idtiszak'
013. jrinius 24'
2013. jrinius 28'

Kbt' 124' $

* Az dsszegezds m6dositrisri,nak indoka: 19.+ Az 6sszegez6s m6dositas6nak id6pontja: 20. *A m6dositott dsszegezds megktild6s6nek id6pontja: 21. * Az dsszegez6s javit6srinak indoka: 22. * Az <isszegez6s j avitrisanak id6pontja: 23. * A javitott risszegez6s megkiild6sdnek id6pontja: 24.r Egydb inform6ci6k:
18.

A *-gal megjeldlt pontokat csak akkor kell kitdlteni, ha az abban foglalt eset fenn6ll.
A *+-gal megjelOlt pontokat csak akkor kell kitdlteni, ha az aj6nlatkdr6 az osszessdgdben legel6nydsebb ajdnlat
elblr6l6si szempontot alkalmazta.

