
EKR000964302021 2022.01.21 14:00:03

II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

Különféle élelmiszerek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 53310860Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Toldy Ferenc Kórház és RendelőintézetAjánlatkérő 
neve:

Különféle élelmiszerek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000964302021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 15813688213

Törteli Út 1-3.

Cegléd HU120 2700
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

207A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 207-541006A 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 1-14. részben az ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra, összesen:  103.054 kg, 
38.475 liter, 461.690 db, 12.660 doboz, 3.120 üveg, 2.700 csomag.  
1. rész: Tőkehús összesen 18.500 kg      
2. rész: Töltelékáruk összesen 15.830 kg  
3. rész: Tej, tejtermékek összesen 6.160 kg, 34.120 liter, 93.100 db, 5.500 doboz 
4. rész: Kenyér pékáru összesen 85.480 db, 770 kg 
5. rész: Mirelitáruk összesen 23.500 kg 
6. rész: Malomipari termékek összesen 9.950 kg 
7. rész: Cukor összesen 10.100 kg 
8.rész: Zsiradékok összesen: 2.520 kg, 100.000 db, 1.200 liter 
9.rész: Szárazáruk összesen: 3.513 kg 
10.rész: Konzervek, befőttek, savanyúságok, italok, lekvárok összesen: 3.120 üveg, 5.010 doboz, 83.630 db, 3.035 liter, 760 kg 
11.rész: Ételízesítők, fűszerek, leves alapok összesen: 1.996 kg, 120 liter 
12.rész: Csomagolt áruk, kekszek, sütőipari termékek összesen: 51.480 db, 4.315 kg, 2.700 csomag, 2.150 doboz 
13.rész: Száraztészták összesen 5.140 kg 
14.rész: Tojás összesen 48.000 db 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban szereplő specifikációban meghatározottak szerint. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás



EKR000964302021

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – az 1.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Gulyás János és Társa Kft

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – az 1.rész vonatkozásában a 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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  15.630.000,- HUF

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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  15.429.500,- HUF

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

1 - TőkehúsRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  10.065.750,- HUF.

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

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

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - TöltelékárukRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 15.429.500,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

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

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

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a negyedik legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a harmadik legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

"TE-DI TRADE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot 
tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 2.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Gulyás János és Társa 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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  15.754.000,- HUF.

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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  12.452.170,- HUF.

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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  11.929.340,- HUF.

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, 
Budafoki Út 209/b.
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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, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Tej, tejtermékRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 10.065.750,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Indoklás: Az ajánlati kötöttség 2022.01.02-án lejárt, erre tekintettel Ajánlatkérő 2021.12.29-én felkérte az ajánlattevőket az 
ajánlatuk további – 2022.03.03-ig történő – fenntartására. Ajánlattevő válaszában azt a tájékoztatást adta, hogy a 2. részajánlati 
kör (töltelékáru) vonatkozásában fenntartja az ajánlati kötöttséget, a többi részajánlati részben nem tartja, ezért a Kbt. 70. § (2) 
bekezdése alapján az eljárás további részében az értékelés során ajánlatkérő a TE-DI Trade Kft. ajánlatát a 3. rész 
vonatkozásában figyelmen kívül hagyta.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 3.rész vonatkozásában a harmadik legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 3.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű ajánlatot 
tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 3.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  24.591.260,- HUF.

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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  23.259.260,- HUF.

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

szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  19.873.000,- HUF.
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  11.638.300,- HUF.

24358527216Szentmiklósi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5200 Törökszentmiklós, 
Kálmán Imre Utca 5.

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

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

4 - Kenyér, pékáruRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege:  19.873.000,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

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

Igen
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 11.638.300,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

24358527216Szentmiklósi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5200 Törökszentmiklós, Kálmán 
Imre Utca 5.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 4.rész vonatkozásában a harmadik  legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Royal II. Sütőipari Zrt.

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 4.rész vonatkozásában a második  legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Szegedi Sütödék Élelmiszeripari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 4.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Szentmiklósi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  12.633.200,- HUF.

11025038203Royal II. Sütőipari Zrt., Magyarország 6400 Kiskunhalas, Szabadkai utca 90

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  12.475.900,- HUF.

11084732241Szegedi Sütödék Élelmiszeripari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1036 Budapest, 
Kiskorona Utca 2
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  9.446.750,- HUF.

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 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

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

5 - MirelitárukRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel a hiánypótlási felhívásban 
foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási 
felhívásban megjelölt dokumentumot, nem nyújtotta be az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást  a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, mivel ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes 
adatbázisban.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

27328172213Furnus Pék és Cukrászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2330 
Dunaharaszti, Király Utca 3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

25400263209Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4080 Hajdúnánás, Szikra Telep 0946/18. 
hrsz.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 9.446.750,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Indoklás: Az ajánlati kötöttség 2022.01.02-án lejárt, erre tekintettel Ajánlatkérő 2021.12.29-én felkérte az ajánlattevőket az 
ajánlatuk további – 2022.03.03-ig történő – fenntartására. Ajánlattevő válaszában azt a tájékoztatást adta, hogy a 2. részajánlati 
kör (töltelékáru) vonatkozásában fenntartja az ajánlati kötöttséget, a többi részajánlati részben nem tartja, ezért a Kbt. 70. § (2) 
bekezdése alapján az eljárás további részében az értékelés során ajánlatkérő a TE-DI Trade Kft. ajánlatát az 5. rész 
vonatkozásában figyelmen kívül hagyta.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – az 5.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

6 - Malomipari termékekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen az 5. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította és nem nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban megjelölt 
dokumentumokat, valamint nem nyújtotta be a megajánlott részre vonatkozóan a gyártói termékleírásokat és/vagy 
gyártmánylapokat.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

Ajánlata érvénytelen az 5.rész vonatkozásában. Az 5. rész esetében a műszaki/szakmai igény módosításra került az eljárás 
ajánlattételi szakaszában. A változás miatt korrigendum került feladásra, melyben a VII.2. További információk pontban 
tájékoztattuk az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentum és az ajánlattételi táblázat is módosult, és az ajánlattevők 
tájékoztatása megtörtént kiegészítő tájékoztatással is. Az 5. rész esetében a beszerzésre kerülő áruk változtak, többlet 
tételsorral került a táblázat kiegészítésre. Az érvénytelenségi ok abban áll, hogy az ajánlattevő nem adott minden tételre 
vonatkozó ajánlatot. 
A Közbeszerzési dokumentum 6) pontja szerint: „Részajánlat tételének lehetősége biztosított, az ajánlattevő egy vagy több 
részre is tehet ajánlatot, az adott részek bármelyikére, azonban csak az adott rész teljes mennyiségére lehetett érvényes 
ajánlatot tenni.”  
Az ajánlat hiányossága: Az 5.részre vonatkozó ajánlatából hiányzik a panírozott sajt tétel.  

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

Ajánlata érvénytelen az 5.rész vonatkozásában. Az 5. rész esetében a műszaki/szakmai igény módosításra került az eljárás 
ajánlattételi szakaszában. A változás miatt korrigendum került feladásra, melyben a VII.2. További információk pontban 
tájékoztattuk az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentum és az ajánlattételi táblázat is módosult, és az ajánlattevők 
tájékoztatása megtörtént kiegészítő tájékoztatással is. Az 5. rész esetében a beszerzésre kerülő áruk változtak, többlet 
tételsorral került a táblázat kiegészítésre. Az érvénytelenségi ok abban áll, hogy az ajánlattevő nem adott minden tételre 
vonatkozó ajánlatot. 
A Közbeszerzési dokumentum 6) pontja szerint: „Részajánlat tételének lehetősége biztosított, az ajánlattevő egy vagy több 
részre is tehet ajánlatot, az adott részek bármelyikére, azonban csak az adott rész teljes mennyiségére lehetett érvényes 
ajánlatot tenni.”  
Az ajánlat hiányossága: Az 5.részre vonatkozó ajánlatából hiányzik a panírozott sajt tétel.  

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Igen
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V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2.472.000,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 6.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  2.472.000,- HUF.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 7.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  2.488.000,- HUF.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

7 - CukorRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 6. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Igen
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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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

8 - ZsiradékokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 7. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igéynbe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2.488.000,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 8.rész vonatkozásában a harmadik  legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 8.rész vonatkozásában a második  legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 8.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  4.166.680,- HUF.

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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  4.132.800,- HUF.

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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  3.946.000,- HUF.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

9 - SzárazárukRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 8. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 3.946.000,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 676.500,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 9. 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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 9.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  676.500,- HUF.
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11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 10.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  12.380.000,- HUF.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

10 - Konzervek,befőttek,savanyúságok,italok,lekvárokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 9. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Igen
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

11 - Ételízesítők,fűszerek,leves alapokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 10. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 12.380.000,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 10. 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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre. 

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 3.087.200,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 11. 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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 10.rész vonatkozásában a második legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 10.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  3.155.861,- HUF.

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

meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  3.087.200,- HUF.
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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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 12.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  5.310.950,- HUF.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

12 - Csomagolt áruk,kekszek,sütőipari termékekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 11. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

13 - SzáraztésztákRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 12. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege:  5.310.950,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 12. 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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Igen
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Ellenszolgáltatás összege: 1.969.700,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 13. 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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 13.rész vonatkozásában a második  legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 13.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  2.109.250,- HUF.

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

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  1.969.700,- HUF.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

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
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtotta az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár: nettó összár (Ft):  1.680.000,- HUF.

26105198243KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

14 - TojásRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata érvénytelen a 13. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 
határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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Ajánlata érvénytelen a 14. rész vonatkozásában, mivel a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette a hiánypótlási 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem vesz igénybe

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege:  1.680.000,- HUF. Ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes 
ajánlattevő az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve az ajánlatot a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tette a 14. 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 fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb ár szempontja (nettó összár (Ft) szerint értékelve 
az ajánlatot – a megajánlott termékekre – a 14.rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.01.31Lejárata:2022.01.22Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

határidő lejártáig, így az ajánlata nem teljeskörű. Nem javította a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, valamint 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

2022.01.21

2022.01.21
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