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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - TőkehúsRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

21174/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 228-521103A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Különféle élelmiszerek beszerzése 1-8. részben az ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra, összesen: 114.224 kg, 39.755
liter, 587.120 db, 14.660 doboz, 3.800 üveg, 3.900 csomag. 1. rész: Tőkehúsok összesen 20.550 kg, 2. rész: Töltelékáruk összesen 
17.600 kg, 3. rész: Tej, tejtermék összesen 6.580 kg, 35.000 liter, 95.620 db, 7.500 doboz, 4. rész: Kenyér, pékáru összesen: 113.880 
db, 1.060 kg, 5. rész: Mirelitáruk összesen: 26.990 kg, 6. rész: Malomipari termékek összesen: 10.750 kg, 7. rész: Cukor összesen: 
10.150 kg, 8. rész: Különféle élelmiszerek összesen: 20.544 kg, 377.620 db, 3.800 üveg, 7.160 doboz, 4.755 liter, 3.900 csomag.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész, XV. fejezet, 81. §.

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 15.754.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette az 1. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
szerződés fedezete a NEAK finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

49777347233Pákozdi Benő egyéni vállalkozó, 2700 Cegléd, Nyereg Utca 8/A

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Gulyás János és Társa Kft

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Pákozdi Benő egyéni vállalkozó

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 16.110.000,-

11399531206Gulyás János és Társa Kft, 6645 Felgyő, II. Kerület 80

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 15.754.000,-

49777347233Pákozdi Benő egyéni vállalkozó, 2700 Cegléd, Nyereg Utca 8/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 10.019.950,-

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 209/b
.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - TöltelékárukRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 8 999.500,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja
(mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 2. rész vonatkozásában. Az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A szerződés fedezete a NEAK 
finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

11399531206Gulyás János és Társa Kft, 6645 Felgyő, II. Kerület 80

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Gulyás János és Társa Kft

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 3. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 2. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 8.999.500,-

11399531206Gulyás János és Társa Kft, 6645 Felgyő, II. Kerület 80

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 10.301.200,-

11082455206"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, 
Molnártelep X. körzet 88/b

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 18.339.300,-

11082455206"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 24.722.480,-

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 209/b
.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Tej, tejtermékekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

Igen
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 18.232.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 3. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
szerződés fedezete a NEAK finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep X
. körzet 88/b

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 3. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 2. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 4. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 19.169.240,-

11067555210Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 3300 Eger, Sas Utca 60.

szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 18.232.000,-
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Pélyi Pék Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 13.597.300,-

11164865216Pélyi Pék Kft, 5000 Szolnok, József Attila Út 8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Kenyér, pékárukRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen
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V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - MirelitárukRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 13.597.300,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 4. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
szerződés fedezete a NEAK finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

11164865216Pélyi Pék Kft, 5000 Szolnok, József Attila Út 8

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Igen
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 4. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 3. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 14.529.540,-

12245442213BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2120 
Dunakeszi, Pallag Utca 55

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 9.914.770,-

25400263209Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság, 4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/13. hrsz.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 12.008.100,-

10828694213Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 2220 Vecsés, Ecseri Út 
0127/15/A

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 13.550.270,-

11082455206"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6728 Szeged, Back Bernát Utca 6.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 12.726.340,-

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 209/b
.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 9.914.770,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja
(mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette az 5. rész vonatkozásában. Az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A szerződés fedezete a NEAK 
finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

25400263209Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság, 4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/13. hrsz.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 5. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 2. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 2. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Ozirisz Vendéglátó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 1.428.000,-

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, 
Molnártelep X. körzet 88/b

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 1 576 150,-

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 209/b
.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 1.440.650,-

10612626216Ozirisz Vendéglátó Kft., 5000 Szolnok, Nagysándor J. Út 36.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

6 - Malomipari termékekRész száma, elnevezése:

Igen
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

7 - CukorRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.428.000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja
(mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 6. rész vonatkozásában. Az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A szerződés fedezete a NEAK 
finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep X
. körzet 88/b

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

megajánlott termékekre - a 3. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Igen
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 2. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 3. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Ozirisz Vendéglátó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 1.691.250,-

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, 
Molnártelep X. körzet 88/b

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 1.709.700,-

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 209/b
.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 1.625.950,-

10612626216Ozirisz Vendéglátó Kft., 5000 Szolnok, Nagysándor J. Út 36.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

8 - Különféle élelmiszerekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.625.950,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja
(mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 7. rész vonatkozásában. Az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A szerződés fedezete a NEAK 
finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

10612626216Ozirisz Vendéglátó Kft., 5000 Szolnok, Nagysándor J. Út 36.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 27.194.659,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 8. rész 
vonatkozásában. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 
szerződés fedezete a NEAK finanszírozásból, havi ütemezésben, dologi előirányzat terhére rendelkezésre áll.

10612626216Ozirisz Vendéglátó Kft., 5000 Szolnok, Nagysándor J. Út 36.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a 2. legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (mindösszesen nettó Ft) szerint értékelve az ajánlatot – a 
megajánlott termékekre - a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Ozirisz Vendéglátó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 27.271.600,-

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, 
Molnártelep X. körzet 88/b

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési szemponti szerinti 
tartalmi eleme: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft: 27.194.659,-

10612626216Ozirisz Vendéglátó Kft., 5000 Szolnok, Nagysándor J. Út 36.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.18Lejárata:2019.03.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Az érvénytelenség indoka: ajánlata érvénytelen a 8. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek, mely szerint csak az adott rész 
teljes mennyiségére lehet érvényes ajánlatot tenni. Ajánlattevő a 8. rész vonatkozásában nem tett minden sorra ajánlatot.

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 209/b
.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

2019.03.04

2019.03.08
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