


„Munkagépek beszerzése”                                                                                                                          106/2022.(V.26) határozat melléklete 

1 

 

KÖZBENSŐ DÖNTÉS  

 

A „Munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során, a Bírálóbizottság jelen 

jegyzőkönyvben meghatározott közbenső döntési javaslatait az alábbiak szerint jóváhagyom: 

 

1. Az Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2151 Fót, 

Jedlik Ányos utca 35.) ajánlattevő által 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiak okán érvénytelen: 

 

1.1. A 2022.05.17. napján megküldött „Hiánypótlási felszólítás” tárgyú dokumentumban 

foglaltak szerint Ajánlatkérő hiánypótlás benyújtására szólította fel az Agrolánc Ipari, 

Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt. 

 

1.1.1. A hiánypótlási felszólítás 1.1. pontjában Ajánlatkérő kérte, hogy az EEKD 

dokumentum III. rész C pontja kiegészítésre kerüljön url, kód, kibocsátó hatóság vagy testület 

megnevezésével, hivatkozva az eljárást megindító felhívás III.1.1) pontjában előírtakra. 

A hiánypótlási felszólítás 1.1. pontjában foglaltaknak ajánlattevő nem tett eleget, hiánypótlás 

keretében javított EEKD dokumentumot nem nyújtott be, ennek okán ajánlattevő nem felel meg 

az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ezért az 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

1.1.2. A hiánypótlási felszólítás 1.2. pontjában Ajánlatkérő kérte, hogy az EEKD 

dokumentum III. rész D pontja teljes körűen kiegészítésre kerüljön url, kód, kibocsátó hatóság 

vagy testület megnevezésével, hivatkozva az eljárást megindító felhívás III.1.1) pontjában 

előírtakra. 

A hiánypótlási felszólítás 1.2. pontjában foglaltaknak ajánlattevő nem tett eleget, hiánypótlás 

keretében javított EEKD dokumentumot nem nyújtott be, ennek okán ajánlattevő nem felel meg 

az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ezért az 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

1.1.3. A hiánypótlási felszólítás 2. pontjában Ajánlatkérő kérte, hogy a megajánlott 

munkagépek jóváhagyott EU típusbizonyítványa kerüljön benyújtásra, hivatkozva az ajánlati 

felhívás VI.3) „További információk” 9. pontjában előírtakra. 

A hiánypótlási felszólítás 2. pontjában foglaltaknak ajánlattevő nem tett eleget, hiánypótlás 

keretében EU típusbizonyítványt nem nyújtott be, ennek okán ajánlattevő nem felel meg az 

ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ezért az 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

1.1.4. A hiánypótlási felszólítás 3. pontjában Ajánlatkérő kérte, hogy a megajánlott 

munkagépek, valamint amennyiben releváns, úgy az adapterek kezelési és karbantartási 

útmutatója kerüljön benyújtásra, hivatkozva az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában előírtakra. 
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A hiánypótlási felszólítás 3. pontjában foglaltaknak ajánlattevő nem tett eleget, hiánypótlás 

keretében kezelési és karbantartási útmutatót nem nyújtott be, ennek okán ajánlattevő nem felel 

meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ezért az 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

1.1.5. A hiánypótlási felszólítás 4.1. pontjában Ajánlatkérő kérte, hogy az ágaprítógép 

alábbi sorai kerüljenek alátámasztásra, hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3) „További 

információk” 10. pontjában előírtakra: 

- 10. sor: Rögzítőfék 

- 13. sor: Gyorsforgású tárcsa késes aprító 

- 19. sor: Az aprítékméret hidraulikusan 5-20 mm között változtatható 

- 20. sor: Kivetőcső 360°-ban forgatható 

 

A hiánypótlási felszólítás 4.1. pontjában foglaltaknak ajánlattevő nem tett eleget, hiánypótlás 

keretében nem kerül benyújtásra olyan dokumentum, amely az ágaprítógép vonatkozásában tett 

megajánlását alátámasztja, ennek okán ajánlattevő nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ezért az 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 

 

1.1.6. A hiánypótlási felszólítás 4.2. pontjában Ajánlatkérő kérte, hogy az seprőgép 

alábbi sorai kerüljenek alátámasztásra, hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3) „További 

információk” 10. pontjában előírtakra: 

- 1. sor: A gép kora 

- 2. sor: Magyarországon először üzembe helyezett 

- 7. sor: Környezetvédelmi minősítés 

- 10. sor: Első- vagy hátsó- vagy összkerék meghajtás 

- 12. sor: Jobb oldali kormány 

- 13. sor: Szervo kormány 

- 14. sor: Dönthető kormányoszlop 

- 16. sor: Tárcsafékek mindkét tengelyen vagy Tárcsafék első, dobfék hátsó tengelyen 

- 17. sor: Hátsó kerekekre ható rögzítőfék 

- 19. sor: Zaj- és hőszigetelt komfort vezető fülke hővédő üvegezéssel 

- 20. sor: Automata szellőző berendezés, fűtés és klíma berendezés 

- 21. sor: Légrugós vezetőülés 

- 22. sor: Légzsák 

- 23. sor: Fedélzeti komputer színes, multifunkciós kijelzővel 

- 24. sor: Fűtött visszapillantó tükör 

- 25. sor: Digitális tachográf, vagy telematika 

- 26. sor: Tempómat 

- 31. sor: Hulladékgyűjtő tartály anyaga rozsdamentes acél (EN 10027-2 szerinti 1.4301) 

- 32. sor: Hengerseprő bal- és jobboldali munkavégzéshez elfordítható vagy 3 seprűs 

változat, amely bal- és jobboldali munkavégzést is biztosítja 
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- 33. sor: Tányérkefék a gép jobb és baloldalán 

- 34. sor: Egy időben kétoldali seprés lehetősége 

- 36. sor: Vízfúvókák a keféknél és a felszívófejnél 

- 37. sor: Kézi felszívó egység a tartály tetején elhelyezve 

 

A hiánypótlási felszólítás 4.2. pontjában foglaltaknak ajánlattevő nem tett eleget, hiánypótlás 

keretében nem kerül benyújtásra olyan dokumentum, amely a seprőgép vonatkozásában tett 

megajánlását alátámasztja, ennek okán ajánlattevő nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ezért az 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 

 

1.2. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.) További információk 9. pontjában az alábbiakat írt 

elő: 

„Az ajánlathoz csatolni kell - mindkét rész tekintetében - szakmai ajánlatként valamennyi gép, 

illetve gépjármű vonatkozásában a kitöltött adatlapot. AK a szakmai ajánlat vonatkozásában a 

Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerint jár el. Az egyes gépek, illetve a gépjármű esetében az 

egyenértékűséget a felhívásban meghatározott szempontok tekintetében kell igazolni. 

Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a gyártót, a konkrét típusmegjelölést és 

származási helyet. Továbbá csatolni szükséges a megajánlott (munka)gép jóváhagyott EU 

típusbizonyítványát, valamint amennyiben releváns a megajánlott gépek CE / EK megfelelőségi 

tanúsítványát.” 

 

Az Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő az általa 

seprőgép vonatkozásában benyújtott szakmai ajánlatában az Ajánlatkérő által előírt 

elvárásoknak az alábbi sorokon nem felelt meg: 

3. sor: Gépjármű adatai: Összgördülő tömeg 

22. sor: Légzsák 

35. sor: Víztartály pormegkötésre 

 

Fentiek okán ajánlattevő nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az 1. rész 

vonatkozásában benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

2. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés és a felhívás VI.3) „További információk” pont 

15.) alpontjában foglaltak alapján a Kbt. 69. § (5) bekezdés szerinti bírálati cselekményeket 

az 1. rész tekintetében az alábbi ajánlattevő vonatkozásában végzi el 

• Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a.) 

 

3. A Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a.) 

ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelelő.  

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi 
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ajánlattevőt hívja fel Ajánlatkérő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében 

az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására:  

Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a.) 

 

 

Pomáz, 2022. május __.  

 

 

 _______________ 

 (név) 

 döntéshozó 

 


