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Közbeszerzési Hatóság felé benyújtandó információk

Tisztelt Elnök Úr! Alulírott dr. Morison Márk a Nemzeti Ménesbirtok és 
Tangazdaság Zrt., mint ajánlatkérő képviseletében eljárva a jelen levél útján
tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő 2018.11.26. napján a Kbt. 98. § (2) bekezdés
a) pontja alapján Silótároló kivitelezése HNT tárgyban hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást indított. Tájékoztatom, hogy a közbeszerzési eljárás 
jogalapját az alábbi körülmények alapozzák meg: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § 
(1) bekezdése alapján közösségi értékhatárt elérő nyílt eljárást folytatott le, 
amely a jelen eljáráshoz mellékelt dokumentum alapján eredménytelen lett. 
A közbeszerzési eljárásban 2018. szeptember 03. napján 12:00 órakor 
került sor a beérkezett ajánlatok bontására. Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése alapján az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertette a 
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét, az alábbiak 
szerint: nettó 450.000.000,- Ft. Az eljárásban egy érvényes ajánlatot 
nyújtottak be az alábbiak szerint: Ajánlattevő neve és székhelye: Kovács 
Gépszer Kft. 6630 Mindszent Ady Endre Utca 42. Egyösszegű nettó ajánlati 
ár: 475.728.212,- Ft Jótállás időtartama (hónap): 24 hónap A fentiek alapján
megállapítható, hogy a benyújtott egyetlen érvényes ajánlat meghaladja a - 
Kbt . 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét. Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelen lett, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi 
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fedezet összege [amelyet Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdésére 
figyelemmel az ajánlat bontása előtt közölt az Ajánlattevővel] nem volt 
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel; 2. A 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 
előfeltételek fennállnak; 3. A közbeszerzés feltételei időközben lényegesen 
nem változtak meg; 4. Ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás 
mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) 
bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, megfelelt az előírt formai 
követelményeknek. Figyelemmel a fenti indokolásra és a mellékelt 
dokumentumokra, kérjük a közbeszerzési eljárás megalapozottságát 
megállapítani szíveskedjen. Tisztelettel, dr. Morison Márk
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