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Tárgy:  

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  

Élelmezési nyersanyag közbeszerzés Szentendre  

tárgyú közbeszerzési eljárása  

TED azonosító: 2018/S 050-110268 

 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

AK08235 

Szabadkai u. utca 9. 

Szentendre 

2000 

Magyarország  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Élelmezési nyersanyag közbeszerzés - Szentendre tárgyú adásvételi szerződés 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Elnevezés: 

Tőkehús 

Rész száma: 1 

Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: tőkehús beszerzése. 

Naponta átlagosan 3 200 adag meleg készétel. 

37 db tétel, összesen 61 140 kg 

Becsült érték nettó 54 609 658 HUF/24 hónap. 

Szállítás naponta két szentendrei helyszínre. 

 

Elnevezés: 

Mirelit áru 

Rész száma: 2 

Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: mirelitáru beszerzése. 

Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel. 

40 db tétel, összesen 59 195 kg 

Becsült érték nettó 51 299 198 HUF/24 hónap. 

Szállítás naponta két szentendrei helyszínre. 

Elnevezés: 

Tejtermék, szárazáru 

Rész száma: 3 

Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: tejtermék, szárazáru beszerzése. 

Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel. 

109 db tétel, összesen 170 000 kg 

Becsült érték nettó 115 394 918 HUF/24 hónap. 

Szállítás naponta két szentendrei helyszínre. 

 

Elnevezés: 

Pékáru 

Rész száma: 4 

Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: pékáru beszerzése. 

Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel. 

57 db tétel, összesen 99 000 kg 

Becsült érték nettó 51 245 524 HUF/24 hónap. 

Szállítás naponta 16 szentendrei helyszínre. 

 

Elnevezés: 

Zöldség, gyümölcs 

Rész száma: 5 

Élelmezési nyersanyag közbeszerzés adásvételi szerződés keretében: Zöldség, gyümölcs beszerzése. 

Naponta átlagosan 3200 adag meleg készétel. 
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55 db tétel, összesen 134 500 kg 

Becsült érték nettó 26 326 196 HUF/24 hónap. 

Szállítás naponta 2 szentendrei helyszínre. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: második rész XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós nyílt 

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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 050-110268 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3592/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tőkehús 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 

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: Glorex Média Trade Kft. 

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9. fszt. 2. és 

Adószám: 13868565-2-41. 

Ajánlattevő neve: Immofix Kft. 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. fszt. 2 közös ajánlattevők 

Adószám: 13528393-2-41. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 58.985.160 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Helit Kft. 

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 209/b. 

Adószám: 10646036-2-43. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 62.051.540 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 
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Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Gulyás János és Társa Kft.  

Ajánlattevő címe: 6645 Felgyő, II. kerület 80. 

Adószám: 11399531-2-06. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 49.943.750 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Gulyás János és Társa 

Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: 

Glorex Média Trade 

Kft. és Immofix Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: 

Helit Kft. 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                    

100,00     

 

               9 

000,00     

 

                                  

84,67     

 

                             

7 620,45     

 

                     

80,49     

 

               7 

243,88     

 

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                    

100,00     

 

                   

500,00     

 

                   

100,00     

 

                   

500,00     

 

                   

100,00     

 

                   

500,00     

 

 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5                    

100,00     

 

                   

500,00     

 

                   

100,00     

 

                   

500,00     

 

                   

100,00     

 

                   

500,00     

 

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
               10 

000,00     

 

 
                             

8 620,45     

 

 
               8 

243,88     

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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: 

1. Kötbér részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 

3. Ár részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. 

A fenti képletben: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

Az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít. 

2. részszempont: igen 100 pont, nem 0 pont. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 

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

Ajánlattevő neve: Gulyás János és Társa Kft.  

Ajánlattevő címe: 6645 Felgyő, II. kerület 80. 

Adószám: 11399531-2-06. 

Nettó ajánlati ár 49.943.750 Ft/24 hónap 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

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

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

Kosher Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

1035 Budapest, Kórház utcai piac 5. bérlemény 

Adószám: 13924380-2-41. 

Ajánlattevő nem a közbeszerzési dokumentumok részét képező nyersanyag táblázatban kiadott mennyiségre adott 

ajánlatot az I. rész 8. tétel vonatkozásában. A Sertéstarja filé szelet vonatkozásában 600 kg volt az ajánlatkérő által 

meghatározott mennyiség, az ajánlattevő ezzel ellentétesen 1260 kg-ot árazott. Ez az eltérés nem minősül számítási 

hibának. Ajánlattevő átírta a beszerzési mennyiséget az ajánlatkérő által kiadotthoz képest. 

 

A Kbt. 71. §  (8) bekezdés szerint: 

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 

módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi 

részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott 

költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, 

amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 

kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

Fentiek alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Kosher Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ajánlata az 1. rész vonatkozásában érvénytelen. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mirelit áru 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 

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: Glorex Média Trade Kft. 

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9. fszt. 2. és 

Adószám: 13868565-2-41. 

Ajánlattevő neve: Immofix Kft. 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. fszt. 2 közös ajánlattevők 

Adószám: 13528393-2-41. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 30.469.575 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Helit Kft. 

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 209/b. 

Adószám: 10646036-2-43. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 29.877.225 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft. 

Ajánlattevő címe: 2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/a 

Adószám: 10828694-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 25.155.550 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: BA-HA-MA ’S Kft. 

Ajánlattevő címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 55. 

Adószám: 12245442-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 24.681.960 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Jégtrade Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

BA-HA-MA ’S Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Glorex Média Trade 

Kft.és  Immofix Kft. 

  
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  
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(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

súlyszám  

szorzata 

súlyszám  

szorzata 

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                      

98,12     

 

               8 

830,56     

 

                   

100,00     

 

               9 

000,00     

 

                                 

81,01     

 

                           

7 290,47     

 

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                    

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5 

                   

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
                 9 

830,56     

 

 
             10 

000,00     

 

 
                           

8 290,47     

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Helit Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                      

82,61     

 

               7 

435,02     

 

    

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                    

100,00     

                   

500,00     

    

 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5 

                   

100,00     

                   

500,00     

    

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
                 8 

435,02     

 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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: 
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1. Kötbér részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 

3. Ár részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. 

A fenti képletben: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

Az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít. 

2. részszempont: igen 100 pont, nem 0 pont. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 

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

Ajánlattevő neve: BA-HA-MA ’S Kft. 

Ajánlattevő címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 55. 

Adószám: 12245442-2-13. 

Nettó ajánlati ár 24.681.960 Ft/24 hónap 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

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

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tejtermék, szárazáru 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4  

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: Glorex Média Trade Kft. 

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9. fszt. 2. és 

Adószám: 13868565-2-41. 

Ajánlattevő neve: Immofix Kft. 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. fszt. 2 közös ajánlattevők 
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Adószám: 13528393-2-41. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 81.652.754 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Helit Kft. 

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 209/b. 

Adószám: 10646036-2-43. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 89.024.616 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Magna Mercator Kft. 

Ajánlattevő címe: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. 

Adószám: 22761820-2-42. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 64.472.940 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: nem 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Magna Mercator Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Glorex Média Trade 

Kft. és Immofix Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Helit Kft. 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                         

100,00     

 

                     

9 000,00     

 

                                 

78,96     

 

                           

7 106,39     

                     

72,42     

 

                     

72,42     

 

               6 

517,93     

 

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                         

100,00     

 

                        

500,00     

 

                        

100,00     

 

                        

500,00     

 

                        

100,00     

 

                        

500,00     

 

 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5 0 0                         

100,00     

 

                        

500,00     

 

                        

100,00     

 

                        

500,00     

 

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

 
                       

9 500,00     

 

 
                           

8 106,39     

 

 
               7 

517,93     
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ajánlattevőnként: 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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: 

1. Kötbér részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 

3. Ár részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. 

A fenti képletben: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

Az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít. 

2. részszempont: igen 100 pont, nem 0 pont. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 

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

Ajánlattevő neve: Magna Mercator Kft. 

Ajánlattevő címe: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. 

Adószám: 22761820-2-42. 

Nettó ajánlati ár 64.472.940 Ft/24 hónap 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

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

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: raktározási és logisztikai feladatok ellátása, megrendelések kezelése, árukiszállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Integrum Opus Kft. adószám: 26175878-2-42 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: Eurotelecom Kft. 

Adószám: 12367274-2-42. felhívás M/2.1, M/2.2, M/2.3. alkalmassági követelményei 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő neve: Linefood Kft. (borítékról vett információ) 

Ajánlattevő címe: 2017 Isaszeg, Ilka major 176/76  

Adószám: 23494035-2-13. 

A „Késedelmi kötbér mértéke” és „Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 

3 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkezik” értékelési szempontokra nem tett ajánlatot, erre tekintettel az 

ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Pékáru 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
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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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 5 

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: Kalács Kft. 

Ajánlattevő címe: 2013 Pomáz, Beniczky u. 61. 

Adószám: 11794651-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 35.857.220 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Glorex Média Trade Kft. 

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9. fszt. 2. és 

Adószám: 13868565-2-41. 

Ajánlattevő neve: Immofix Kft. 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. fszt. 2 közös ajánlattevők 

Adószám: 13528393-2-41. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 40.621.580 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Lekenyerezzük Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe: 2146 Mogyoród, Táncsics út 6. 

Adószám: 24645588-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 38.690.950 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Gulyás János és Társa Kft.  

Ajánlattevő címe: 6645 Felgyő, II. kerület 80. 

Adószám: 11399531-2-06. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 44.845.940 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: R.S.T. Sütőipari Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe: 2600 Vác, Rádi út 5. 

Adószám: 12828315-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 49.711.710 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
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Kalács Kft. R.S.T. Sütőipari 

Kereskedelmi Kft. 

Lekenyerezzük 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                    

100,00     

 

               9 

000,00     

 

                    

72,13     

 

               6 

491,73     

 

                        

92,68     

 

                   

8 340,84     

 

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                    

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5 

                   

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
               10 

000,00     

 

 
               7 

491,73     

 

 
                   

9 340,84     

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Gulyás János és Társa 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Glorex Média Trade Kft. 

és Immofix Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                          

79,96     

 

                   

7 196,08     

 

                                  

88,27     

 

                             

7 944,42     

 

  

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                    

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

  

 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5 

                   

100,00     

                   

500,00     

                   

100,00     

                   

500,00     

  

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

 
                     

8 196,08     

 
                             

8 944,42     
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értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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: 

1. Kötbér részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 

3. Ár részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. 

A fenti képletben: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

Az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít. 

2. részszempont: igen 100 pont, nem 0 pont. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 

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

Ajánlattevő neve: Kalács Kft. 

Ajánlattevő címe: 2013 Pomáz, Beniczky u. 61. 

Adószám: 11794651-2-13. 

Nettó ajánlati ár 35.857.220 Ft/24 hónap 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

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

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
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A beérkezett ajánlatok száma: 4 

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: Glorex Média Trade Kft. 

Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9. fszt. 2. és 

Adószám: 13868565-2-41. 

Ajánlattevő neve: Immofix Kft. 

Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. fszt. 2 közös ajánlattevők 

Adószám: 13528393-2-41. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 31.695.400 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: Magna Mercator Kft. 

Ajánlattevő címe: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. 

Adószám: 22761820-2-42. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 23.359.700 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: nem 

 

Ajánlattevő neve: Mortak Fruit Kft.  

Ajánlattevő címe: 1157 Budapest, Nyírpalota út fszt. 2. 

Adószám: 14492846-2-42. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 24.614.650 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

 

Ajánlattevő neve: M és Társa Kft.  

Ajánlattevő címe: 6782 Mórahalom, Röszkei út 48. 

Adószám: 11392929-2-06. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Nettó ajánlati ár 29.561.250 Ft/24 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke 25% 

Ajánlattevő jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 3 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkezik: igen 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak 

az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 

pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Magna Mercator Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Mortak Fruit Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

M és Társa Kft.  
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                            

100,00     

 

                       

9 000,00     

 

                          

94,90     

 

                    

8 541,15     

 

                     

79,02     

 

               7 

111,92     

 

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                            

100,00     

                           

500,00     

                           

100,00     

                           

500,00     

                           

100,00     

                           

500,00     
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 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5 0 0 

                           

100,00     

                           

500,00     

                           

100,00     

                           

500,00     

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
                         

9 500,00     

 

 
                    

9 541,15     

 

 
               8 

111,92     

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

Glorex Média Trade Kft. 

és Immofix Kft. 

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 Ár 90                                   

73,70     

 

                             

6 633,05     

 

    

 Késedelmi kötbér 

mértéke 

5                            

100,00     

                           

500,00     

    

 Ajánlattevő rendelkezik-

e a jelen felhívás 

feladását megelőző 

utolsó három évben 

átlagosan legalább 3 fő 

átlagos statisztikai 

állományi létszámmal 

5 

                           

100,00     

                           

500,00     

    

         

 
A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
                               

7 633,05     

 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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: 

1. Kötbér részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 

3. Ár részszempont: 

Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. 

A fenti képletben: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

Az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít. 

2. részszempont: igen 100 pont, nem 0 pont. 

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 

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

Ajánlattevő neve: Mortak Fruit Kft.  

Ajánlattevő címe: 1157 Budapest, Nyírpalota út fszt. 2. 

Adószám: 14492846-2-42. 

Nettó ajánlati ár 24.614.650 Ft/24 hónap 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

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

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 

dr. Dóka Zsolt  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

lajstromszám:00271 

 


		2018-06-04T11:31:44+0200




