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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 209216860Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32522025Fax: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

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Élelmiszer beszerzés a Szent Lázár Megyei KórházbaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000928452021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház 15450054212

Füleki Út 54-56

Salgótarján HU313 3100

Kovács Krisztina

muszak@szlmk.hu +36 32522100

http://www.szlmk.hu/

QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft. 10657720243

Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.

Budapest HU110 1096

Majorosné Kanyó Mária

info@quadratkft.hu

http://quadratkft.hu/
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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:

205A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 206-535821A 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

II.szakasz: Tárgy

Szállítási keretszerződés élelmiszerek beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kórházba. 
Az Ajánlatkérő az alapmennyiség lehívására vállal kötelezettséget, míg az opció 
lehívására a beteglétszám függvényében kerül sor.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Élelmiszer beszerzés a Szent Lázár Megyei Kórházba

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 35 087 195 Ft 
 
Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, szakmai 
ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, amely jelen esetben a Kbt. 76. § 
(2) a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlat érvényes és Ajánlatkérő rendelkezik a 
szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 35 087 195 Ft 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - HúskészítményekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Indoklás: az ajánlat megfelelt az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, szakmai ajánlat is 
megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.  
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 18 201 248 Ft

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

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 16 681 405 Ft

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:

2A szerződés száma:

2 - Töltelék árukRész 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:

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



EKR000928452021

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:

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: 16 681 405 Ft 
 
Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, szakmai 
ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, amely jelen esetben a Kbt. 76. § 
(2) a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlat érvényes és Ajánlatkérő rendelkezik a 
szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Szöveges értékelés:

Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Ellenszolgáltatás összege: 14 473 420 Ft 
 
Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, szakmai 

11392929206M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 6782 Mórahalom, Röszkei Út 48

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Szöveges értékelés:

M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 14 473 420 Ft 

11392929206M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 6782 Mórahalom, Röszkei Út 48

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

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Zöldség, gyümölcsRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

Igen
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 21 063 510 Ft

11552130213Friss Cipó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2255 Szentlőrinckáta, Hrsz 057/101

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:

4 - PékárukRész 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:

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:

ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, amely jelen esetben a Kbt. 76. § 
(2) a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlat érvényes és Ajánlatkérő rendelkezik a 
szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

Igen



EKR000928452021

-        Ajánlattevő nem megfelelően töltötte ki az EEKD-t (nem töltötte ki a III. rész B. Adófizetési vagy 
társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok fejezetben a kód pontjait; III. rész C. 
Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok fejezetben Ajánlattevő nem 

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:

23410943212DL-ROM Brot Kft, Magyarország 2687 Bercel, Kossuth Tér 2

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:

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: 21 063 510 Ft 
 
Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, szakmai 
ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, amely jelen esetben a Kbt. 76. § 
(2) a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlat érvényes és Ajánlatkérő saját költségvetéséből 
biztosítja a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezetet. 

11552130213Friss Cipó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2255 Szentlőrinckáta, Hrsz 057/101

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Szöveges értékelés:

Friss Cipó Korlátolt Felelősségű Társaság

ajánlattevőnként:
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Ellenszolgáltatás összege: 14 964 144 Ft 
 
Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, szakmai 

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 14 964 144 Ft 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - Mirelit termékekRész száma, elnevezése:

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

töltötte ki a kód pontjait Csődeljárás/Fizetésképtelenség/ Csődegyezség hitelezőkkel/A nemzeti törvények értelmében a csődhöz 
hasonló helyzet/Felszámoló által kezelt vagyon/Üzleti tevékenység felfüggesztése tekintetében) 
-        nem csatolta a megajánlott termékekre vonatkozó termékleírást 

Igen
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 37 682 572 Ft

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

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:

6A szerződés száma:

6 - TejtermékekRész 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:

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:

ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, amely jelen esetben a Kbt. 76. § 
(2) a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlat érvényes és Ajánlatkérő rendelkezik a 
szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

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

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:

KriszCar Trade Kft. (adószám: 24867599-2-10); III.1.3) pont M3 alpont

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 37 682 572 Ft 
 
Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, szakmai 
ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, amely jelen esetben a Kbt. 76. § 
(2) a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlat érvényes és Ajánlatkérő saját költségvetéséből 
biztosítja a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezetet. 

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

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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Szöveges értékelés:

Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság

ajánlattevőnként:

szállítás

KriszCar Trade Kft. (adószám: 24867599-2-10)
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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)

Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat

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:

Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt 
nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van, a benyújtott igazolások alapján műszaki szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Értékelési szempont: Kbt 76. § (2) a) legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat: 
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 33 458 260 Ft 

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - SzárazáruRész száma, elnevezése:

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

Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokok alapján: 
-        szakmai ajánlata nem felel meg az ajánlatkérői minimumkövetelményeknek (+/- 20 %) az alábbi termékek tekintetében: 
•        Margarin termék kiszerelése 15g 
•        Joghurt termék zsírtartalma 3 % 
•        Trappista sajt termék nem magyar termék 

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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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:

10957587213NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Kardos 
István Utca 1586/1

-        Ajánlattevő az ajánlatában nem nyújtotta be a termékek termékleírását/ gyártmánylapját. Ajánlatkérő hiánypótlásra 
szólította fel az Ajánlattevőt, aki a benyújtotta ugyan a hiánypótlást de az több esetben is hiányos volt. Több termék leírása
/gyártmánylapja egyáltalán nem került becsatolásra: lenmag, keksz, bébiételek (5 féle), ecetes almapaprika, ecetes cékla, 
savanyított káposzta/vágott, savanyított káposzta levél, vágott vegyes savanyúság, ízesített savanyú káposzta, rumaroma, 
tortabevonó massza, zselatin, pudingpor, sütőpor, fondan, kakaópor kávékrémpor 3 in 1, kávékapszula Dolce Gusto kávéfőző 
gépbe használható (5 féle), tejpor, almás müzli szelet, csokoládés müzli szelet.  
-        Ajánlattevő ajánlatában nem az Ajánlatkérő által utolsó módosított költségvetését árazta és nyújtotta be, Ajánlatkérő 
hiánypótlásra valamint számítási hiba javítására szólította fel az Ajánlattevőt. A hiánypótlás eljárási cselekmény során az 
Ajánlattevő benyújtotta az utolsó módosított költségvetést, de az ajánlati ár módosításával megsértette a Kbt. 71. § (8) 
bekezdésében foglaltakat, mely szerint hiánypótlás során olyan hiány pótolható, az árazott költségvetés egyes tételei csak úgy 
módosíthatók, pótolhatók, hogy a teljes ajánlati árat nem változtatják meg. Ajánlattevő úgy módosította költségvetését, hogy az 
nem az ajánlatában benyújtott ajánlati ár számítási hibával korrigált árát tartalmazta. Eredeti ajánlati ára 32 395 208 Ft, mely 
számítási hibát is tartalmazott. Ennek javítását Ajánlattevő egyben a hiánypótlás eljárási cselekmény formájában nyújtotta be, 
melyben nem az Ajánlatkérő által levezetett helyes ajánlati ár – 32 445 767 Ft – került feltüntetésre, hanem 32 612 999 Ft. Így 
ajánlata az ajánlati ár módosítás miatt érvénytelen. 

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:

24272962213Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
2161 Csomád, József Attila Utca 73.

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:

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: 33 458 260 Ft 
 
Indoklás: ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, szakmai 
ajánlata megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek. Az értékelési szempontokra figyelemmel, amely jelen esetben a Kbt. 76. § 
(2) a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlat érvényes és Ajánlatkérő rendelkezik a 
szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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

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

2022.01.25VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2022.01.25VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

6. rész ajánlatok érvényességének további vizsgálata alapján a nyertes ajánlattevő módosítása történt.

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:

2022.01.17Lejárata:2022.01.07Kezdete:

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:

-        Ajánlattevő ajánlatában számítási hibát vétett, eredeti ajánlati ára 31 216 309 Ft volt, melyet helyesen az Ajánlatkérő által 
kért 31 254 455 Ft-ra javított. Ezek után Ajánlatkérő észlelte, hogy az Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által utolsó módosított 
költségvetését árazta és nyújtotta be, Ajánlatkérő hiánypótlásra szólította fel az Ajánlattevőt. A hiánypótlás során az Ajánlattevő 
benyújtotta az utolsó módosított költségvetést, de az ajánlati ár módosításával megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdésében 
foglaltakat, mely szerint hiánypótlás során olyan hiány pótolható, az árazott költségvetés egyes tételei csak úgy módosítható, 
pótolható, hogy a teljes ajánlati árat nem változtatják meg. Ajánlattevő úgy módosította költségvetését, hogy az nem a számítási 
hibával korábban javított ajánlati árat tartalmazta hanem 31 342 362 Ft-ra módosult. Így ajánlata az ajánlati ár módosítás miatt 
érvénytelen.

2022.01.06

2022.01.06
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