ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000922782018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Különféle élelmiszerek beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Szent István Utca 68

Város:

Nyíregyháza

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU323

Dr.

Adorján

kozbeszerzes@szszbmk.hu

Telefon:

EKRSZ_
80280071

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

4400

Ország:

Gusztáv

Magyarország
Tamás

+36 42599700

Fax:

+36 42599799

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
89673506

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szszbmk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím:

Rákóczi Út 42

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Előházi

szszbmk@onmerit.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1072

Ország:

Magyarország

Zsófia
+36 17846384

Fax:

+36 17847699

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.onmerit.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Különféle élelmiszerek beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Határidős adásvételi szerződés keretében különféle élelmiszerek beszerzése az alábbiak szerint: 1. rész - Tőkehús, húskészítmény,
csomagolt húskészítmény: 53 823 kg, 404 023 csomag; 2. rész - Baromfihús: 28 766 kg; 3. rész - Tej, tejtermékek, margarinok: 9 794
kg, 116 373 liter, 946 626 db, 70 csomag; 4. rész: Zöldség, gyümölcs, savanyúság: 54 135 kg, 560 db; 5. rész - Füszértáru: 133 634 kg,
95 513 liter, 520 558 db; 6. rész - Mélyhűtött zöldségek, palacsinták: 97 865 kg, 9 000 db; 7. rész - Mélyhűtött húskészítmény, halak,
sajtok: 7 778 kg, 100 db; 8. rész - Kenyér, péktermék: 42 500 kg, 172 000 csomag, 2 153 700 db; 9. rész - Tojás: 79 500 db; 10. rész:
Tisztított zöldségek: 78 550 kg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Része, XV. Fejezete
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2018/S 250-576919

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

1

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
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1 - Tőkehús, húskészítmény, csomagolt húskészítmény
1
Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mada-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4564 Nyírmada, Hizlalda Út 2

11807007215

Ajánlati ár (nettó HUF): 71 073 174 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból.

Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4281 LÉTAVÉRTES, PETŐFI
UTCA 78

25337222209

Ajánlati ár (nettó HUF): 78 834 420 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mada-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mada-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4564 Nyírmada, Hizlalda Út 2

11807007215

Ajánlati ár (nettó HUF): 71 073 174 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
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szakmai szempontból, továbbá ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat, amely a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre
tekintettel is megfelelő.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Baromfihús

A szerződés száma:

2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4281 LÉTAVÉRTES, PETŐFI
UTCA 78

25337222209

Ajánlati ár (nettó HUF): 20 595 230 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4281 LÉTAVÉRTES, PETŐFI UTCA 78

25337222209

Ajánlati ár (nettó HUF): 20 595 230 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból, továbbá ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat, amely a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre
tekintettel is megfelelő.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000922782018

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

3 - Tej, tejtermékek, margarinok
3
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
TA-TE KFT, 4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi Út 2

Adószáma
11974437215

Ajánlati ár (nettó HUF): 54 343 065 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

TA-TE KFT
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TA-TE KFT, 4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi Út 2

11974437215

Ajánlati ár (nettó HUF): 54 343 065 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból, továbbá ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat, amely a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre
tekintettel is megfelelő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

4 - Zöldség, gyümölcs, savanyúság

A szerződés száma:

4
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4400 Nyíregyháza,
Debreceni Út 270

Adószáma
10661637215

Ajánlati ár (nettó HUF): 13 563 850 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
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szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4400 Nyíregyháza, Debreceni 10661637215
Út 270
Ajánlati ár (nettó HUF): 13 563 850 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból, továbbá ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat, amely a - kiegészített - rendelkezésre álló pénzügyi
fedezetre tekintettel is megfelelő.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

5 - Füszértáru

A szerződés száma:

5

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

EKR000922782018

Nem

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 1586/1.): Ajánlati ár (nettó HUF): 112 457
300 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
TA-TE Kft. (4551 Nyíregyháza, Nyíregyházi út 2.): Ajánlattevő az alábbi termékek tekintetében 20. Bébiétel; 21. Bébiétel; 94. Ketchup;
123. Mustár; 127. Oliva olaj; 160. Szezámmag HÁNTOLT. az Ajánlatkérő által előírt követelményeknek nem megfelelő termékeket
ajánltt meg, mivel 20. Bébiétel: nem sütőtök körtével, almával desszert és nem szilva-alma íz került megajánlásra; 21. Bébiétel: nem az
előírt ízek kerültek megajánlásra; 94. Ketcup: A megajánlott termék nem felel meg a kiszerelési tartománynak (860gr mínusz 19%);
123. Mustár: A megajánlott termék nem felel meg a kiszerelési tartománynak (720gr mínusz 19%); 127. Oliva olaj: A megajánlott
termék nem extraszűz olivaolaj, hanem olívapogácsából nyert alacsonyabb minőségű olaj; 160. Szezámmag HÁNTOLT: A megajánlott
termék nem felel meg a kiszerelési tartománynak (500g). A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a nevezett ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

EKR000922782018

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

6 - Mélyhűtött zöldségek, palacsinták

A szerződés száma:

6
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Delforg Kft., 2330 Dunaharaszti, Fő Út 270.

Adószáma
10803574213

Ajánlati ár (nettó HUF): 24 007 840 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Delforg Kft.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

EKR000922782018

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Delforg Kft., 2330 Dunaharaszti, Fő Út 270.

10803574213

Ajánlati ár (nettó HUF): 24 007 840 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve
szakmai szempontból, továbbá ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat, amely a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre
tekintettel is megfelelő.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

7 - Mélyhűtött húskészítmény, halak, sajtok

A szerződés száma:

7

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

EKR000922782018

Nem

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Delforg Kft., 2330 Dunaharaszti, Fő Út 270.

10803574213

Ajánlati ár (nettó HUF): 8 182 500 (számítási hiba javítása után: 7 219 100) Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a
szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Delforg Kft.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi Utca 33.

EKR000922782018

Adószáma
11829612209

Az ajánlattevő az előírt határidőben nem pótolta alábbi hiányosságait és nem adta meg a kért felvilágosítást: - Ajánlatkérő az
ajánlati felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. -- Az
ajánlattevő az EEKD II. rész A. pontjában nem tüntette fel az ajánlattétellel érintett részek sorszámát. Kérjük a
formanyomtatványt megfelelően tartalommal pótlólag benyújtani valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! -- Az ajánlattevő
az EEKD II. rész B. pontjában nem adta meg a képviseletre vonatkozó információkat (önálló cégjegyzési jog). Kérjük a
formanyomtatványt megfelelően tartalommal pótlólag benyújtani valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! -- Az ajánlattevő
az EEKD III. rész B. pontjában valamennyi kizáró ok esetén az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre nemmel
válaszolt, holott a helyes válasz igen. Kérjük a formanyomtatványt megfelelően tartalommal pótlólag benyújtani valamennyi
ajánlattétellel érintett rész esetén! -- Az ajánlattevő az EEKD III. rész C. pontjának 1-6. kizáró okok tekintetében az „Ez az
információ elektronikusan elérhető?” kérdésre nemmel válaszolt, holott a helyes válasz igen. Kérjük a formanyomtatványt
megfelelően tartalommal pótlólag benyújtani valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! -- Az ajánlattevő az EEKD III. rész D.
pontjában az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre nemmel válaszolt, holott a helyes válasz igen. Kérjük a
formanyomtatványt megfelelően tartalommal pótlólag benyújtani valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! - Ajánlatkérő az
ajánlati felhívás VI.4.3) pont 19. alpontjában előírta, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles becsatolni valamennyi megajánlott
termék (a 4. részben kizárólag a 19., 20. és 22. sorszámú termékek) - kivéve a 2. részben (Baromfi szállítása) meghatározott
termékek – leírását és/vagy adatlapját (gyártmánylap). A termék leírásnak és/vagy adatlapnak tartalmaznia kell a gyártó/előállító
megnevezésén, a termék megnevezésén túl valamennyi olyan adatot, amelyből a termék az ajánlatkérő által a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként átadott „Élelmiszertáblában” meghatározott ajánlatkérői követelményeknek (követelmény
elnevezésű oszlop) való megfelelősége megállapítható és amely a termékazonosításához szükséges. Minden egyes
termékleíráson és/vagy adatlapon fel kell tüntetni, hogy az hányas számú rész melyik tételére vonatkozik (az ajánlattétellel
érintett rész(ek) tekintetében). Az ajánlattevő egyik ajánlattétellel érintett rész esetében sem nyújtotta be ezen dokumentumokat
. Kérjük pótolni valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! - Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.) pont 8. alpontjában előírta,
hogy az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírásmintájának egyszerű
másolatát (nem magyarországi székhelyű gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a
cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják). H. Andrea tekintetében
benyújtott aláírási címpéldányban H. Andrea neve, anyja neve és lakcíme eltér az ajánlattevő cégkivonatának I. 13/59. pontjában
szereplő adatoktól. Kérjük e tekintetben a T. Ajánlattevő felvilágosítását valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén, illetve a
felvilágosítás kérésre adott válaszhoz képest a megfelelő adattartalmú aláírási címpéldány vagy aláírásminta pótlólagos
benyújtását valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a nevezett ajánlattevő 7. részre
vonatkozó ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

Baromfiudvar 2002 Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi Út 10

12830093209

Az ajánlattevő az előírt határidőben nem pótolta alábbi hiányosságát és nem adta meg a kért felvilágosítást: - Az ajánlattevő
valamennyi ajánlattétellel érintett rész tekintetében a benyújtott ártáblát üzleti titoknak tartalmazó iratnak nyilvánította. Az
ajánlattevő benyújtotta indoklását, ám az mindegyik rész esetén az általánosság szintjén került megfogalmazásra, emiatt nem
megfelelő. Ajánlatkérő a Kbt. 44. § (4) bekezdése alapján – különös tekintettel a Közbeszerzési Döntőbizottság D.296/33/2018.
iktatószámú határozatában foglaltakra – hiánypótlás keretében kéri valamennyi érintett rész esetén az üzleti titokra vonatkozó
indoklást pótlólag, megfelelő tartalommal benyújtani akként, hogy konkrétan meghatározza ezen iratok nyilvánosságra
hozatalából eredő, a tevékenységére vonatkozó aránytalan sérelmet, amelyben kitér a nyilvánosságra hozatal és a sérelem
közötti ok-okozati összefüggésekre is, figyelemmel továbbá arra, hogy a termékleírások/-adatlapok nem képezik az ajánlattevő
üzleti titkát. Ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felhívja a T. Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában
foglaltakra. - A 7. részben a 2., 4. és 7. tételek esetén az ártáblában feltüntetett gyártó és az érintett tételekhez tartozó
termékleíráson/-adatlapon szereplő gyártó eltér egymástól. Kérjük felvilágosítás keretében a fentiek szerinti ellentmondások
feloldását, illetve e felvilágosítás kérésre adott választól függően a nem megfelelő dokumentumok helyett a helytálló tartalmú
dokumentumok benyújtását! Ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felhívja a T. Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésében
foglaltakra. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a nevezett ajánlattevő 7. részre vonatkozó ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

8 - Kenyér, péktermék

A szerződés száma:

8

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Igen

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft., 4400 Nyíregyháza, Gomba Utca 2-4

Adószáma
11653808215

Mátészalkai Sütőipari Kft. , 4700 Mátészalka, Árpád utca 25. közös ajánlattevők Ajánlati ár (nettó HUF): 52 928 900 Közös
ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, alkalmasak a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft., 4400 Nyíregyháza, Gomba Utca 2-4

11653808215

Mátészalkai Sütőipari Kft. , 4700 Mátészalka, Árpád utca 25. közös ajánlattevők Ajánlati ár (nettó HUF): 52 928 900 Közös
ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, alkalmasak a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, továbbá
ajánlatuk tartalmazza a legalacsonyabb árat, amely a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre tekintettel is megfelelő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

9 - Tojás

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Gemini Trade Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.) ajánlattevő: Az ajánlattevő az előírt határidőben az alábbi hiányosságát nem
pótolta: - Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.4.3) pont 19. alpontjában előírta, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles becsatolni
valamennyi megajánlott termék (a 4. részben kizárólag a 19., 20. és 22. sorszámú termékek) - kivéve a 2. részben (Baromfi szállítása)
meghatározott termékek – leírását és/vagy adatlapját (gyártmánylap). A termék leírásnak és/vagy adatlapnak tartalmaznia kell a
gyártó/előállító megnevezésén, a termék megnevezésén túl valamennyi olyan adatot, amelyből a termék az ajánlatkérő által a
közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott „Élelmiszertáblában” meghatározott ajánlatkérői követelményeknek (
követelmény elnevezésű oszlop) való megfelelősége megállapítható és amely a termékazonosításához szükséges. Minden egyes
termékleíráson és/vagy adatlapon fel kell tüntetni, hogy az hányas számú rész melyik tételére vonatkozik (az ajánlattétellel érintett
rész(ek) tekintetében). Az ajánlattevő egyik ajánlattétellel érintett rész esetében sem nyújtotta be ezen dokumentumokat. Kérjük
pótolni valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a nevezett ajánlattevő 9. részre vonatkozó
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Adószáma

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

10 - Tisztított zöldségek

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Gemini Trade Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.) ajánlattevő: Az ajánlattevő az előírt határidőben az alábbi hiányosságát nem
pótolta: - Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.4.3) pont 19. alpontjában előírta, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles becsatolni
valamennyi megajánlott termék (a 4. részben kizárólag a 19., 20. és 22. sorszámú termékek) - kivéve a 2. részben (Baromfi szállítása)
meghatározott termékek – leírását és/vagy adatlapját (gyártmánylap). A termék leírásnak és/vagy adatlapnak tartalmaznia kell a
gyártó/előállító megnevezésén, a termék megnevezésén túl valamennyi olyan adatot, amelyből a termék az ajánlatkérő által a
közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott „Élelmiszertáblában” meghatározott ajánlatkérői követelményeknek (
követelmény elnevezésű oszlop) való megfelelősége megállapítható és amely a termékazonosításához szükséges. Minden egyes
termékleíráson és/vagy adatlapon fel kell tüntetni, hogy az hányas számú rész melyik tételére vonatkozik (az ajánlattétellel érintett
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rész(ek) tekintetében). Az ajánlattevő egyik ajánlattétellel érintett rész esetében sem nyújtotta be ezen dokumentumokat. Kérjük
pótolni valamennyi ajánlattétellel érintett rész esetén! Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a nevezett ajánlattevő 10. részre vonatkozó
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.07.10

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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Lejárata:

2019.07.19

2019.07.09

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.07.09

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
A 2019.07.17. napján benyújtott előzetes vitarendezési kérelemre 2019.07.18. napján megadott válasz alapján az 5. részben új
érvénytelenségi okot és ezen rész eredménytelenségét állapította meg Ajánlatkérő. A 2019.07.22. napján kelt és 2019.07.23. napján
megküldött közbeszerzési ellenőrzési záró tanúsítványban foglaltak alapján az Ajánlatkérő köteles volt a 7. részben a Delforg Kft.
ajánlatát érvénytelennek és ezáltal ezen részt eredménytelennek nyilvánítani, továbbá az ajánlatukat fenn nem tartó ajánlattevők
tekintetében a fennálló érvénytelenségi okokat törölni.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2019.07.29
2019.07.29

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Ajánlatkérő 2019. június 17. napján intézkedett az ajánlati kötöttség további meghosszabbítása iránt, amely során ajánlatát nem
tartotta fenn a Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.), a Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi
Kft. (3900 Szerencs, Dobó út 32.), az East Milk Kft. (4400 Nyíregyháza, Simai út 4.), a Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (
4025 Debrecen, Széchenyi utca 33.), a Naturice Kft. (4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/13 hrsz) és a Robert ARADI Kft. (2225 Üllő,
Gyömrői út 83.) ajánlattevő, ekként Ajánlatkérő ezen ajánlattevők ajánlatait az értékelés során figyelmen kívül hagyta, így ezen
ajánlattevők által benyújtott ajánlat(ok)nak sem érvényessége, sem érvénytelensége nem kerül megállapításra. Ajánlatkérő a
rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet az 1. rész tekintetében további nettó 1 349 963,- HUF összeggel, a 2. rész tekintetében további
nettó 1 012 030,- HUF összeggel, a 3. rész tekintetében további nettó 1 794 763,- HUF összeggel, a 4. rész tekintetében további nettó
2 909 280,- HUF összeggel, a 6. rész tekintetében további nettó 1 836 255,- HUF összeggel, a 8. rész tekintetében további nettó 3 684
520,- HUF összeggel kiegészíti.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.06.17 17:42:56

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása

2019.07.18 14:36:28

ElohaziZs

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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