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46/2018. (IX. 6.) Kt. határozat 
1. Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati felhívásához kapcsolódó 1826294844 azonosítószámú projekt 
megvalósítása érdekében „erő- és munkagépek beszerzése” tárgyában lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok érvényessége tekintetében megállapítja, hogy 
- az "AGRO-ALFA" Kereskedelmi Kft. és az Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlata megfelel a támasztott formai és alaki szempontoknak, 
így ezen ajánlatok érvényesek. 
- a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pont alapján a következő okok miatt: az ajánlatban megajánlott hóeke műszaki 
paraméterei nem felelnek meg teljes mértékben az ajánlatkérő által kiírt minimális műszaki 
paramétereknek: ajánlatkérő előírta, illetve az ajánlatkérési dokumentációban mintaként be is 
mutatta a rugós védelemmel ellátott szekcionált él kialakítást a hóeke esetében, az ajánlattevő 
által megajánlott termék nem rendelkezik ilyen műszaki paraméterekkel. 
2. A Képviselő-testület az eljárás eredménye tekintetében megállapítja, hogy 
- a 2. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot az "AGRO-ALFA" 
Kereskedelmi Kft. ajánlattevő nyújtotta be nettó 10.523.000 Ft ajánlati árral, amely magasabb 
az eljárás során közölt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegénél. 
- 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat nem érkezett. 
- a 2. rész esetében a nyertes az "AGRO-ALFA" Kereskedelmi Kft. ajánlattevő nettó 
10.523.000 Ft ajánlati árral, mivel a Képviselő-testület úgy határoz, hogy az anyagi fedezetet 
megemeli, és a többletforrást az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a közös ajánlatkérők 
képviseletére jogosult Csörötnek Község Önkormányzatát, illetve a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló hirdetmény közzététele érdekében a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót értesítse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. szeptember 10. 
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