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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon: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)
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Élelmiszer beszerzés a Szent Lázár Megyei KórházbaKözbeszerzés 
tárgya:
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - HúskészítményekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

176A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 175-422053A 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

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 közbeszerzés mennyisége

Élelmiszer beszerzés a Szent Lázár Megyei Kórházba

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.szlmk.hu

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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: 33 115 680 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot 
tette. 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)

Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint: legalacsonyabb ajánlati ár

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: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 33 115 680 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
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Szöveges értékelés:

KEDVENC Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 17 713 254

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

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 16 771 521 

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

3A 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:

Indoklás: az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen:  
-        Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat hiányos, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt megfelelően, az alábbi 
termék esetén nem nyújtotta be a termékek gyártmánylapját vagy magyar nyelvű termékleírását: a sertés fehér csont, a sertés 
zsír (étkezési), a marha fehér pecsenye, a soud vide marhacomb, a csirke egész comb, a csirke felső comb, a csirke felső comb 
filé, a csirkemell filé, a csirke szárny, az egész csirke, a nyúlcomb. 

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

Igen
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3 - Zöldség-gyümölcsRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen:  
-        Ajánlattevő által benyújtott EEKD nem megfelelően kitöltésre 
-        az EEKD-t a kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan nem töltötte ki 
-        nem csatolta az ajánlatában a kapacitásait nyújtó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
-        nem csatolta a megajánlott termékek gyártmánylapját vagy magyar nyelvű termékleírását 
-        nem csatolta a képviseleti jogok ellenőrzése érdekében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát 

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: 16 771 521 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot 
tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint: legalacsonyabb ajánlati ár

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

Ellenszolgáltatás összege: 16 445 520 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot 
tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint: legalacsonyabb ajánlati ár

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.

Szöveges értékelés:

Strehó Gergely Zsolt e.v.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 16 445 520

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

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 20 059 780

49205749232Strehó Gergely Zsolt e.v., Magyarország 3170 Szécsény, Dózsa György út 76 Dózsa György út 76

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:

3A szerződés száma:

Igen
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Szöveges értékelés:

Friss Cipó Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 13 255 099

24185840210Hesi Sütőipari Kft., Magyarország 3300 Eger, Sas Út 60/a

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 13 852 800

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 - PékáruRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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
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5 - Mirelit termékekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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: 13 255 099 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot 
tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

24185840210Hesi Sütőipari Kft., Magyarország 3300 Eger, Sas Út 60/a

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)

Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint: legalacsonyabb ajánlati ár

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:

Hesi Sütőipari Kft.
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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: 13 776 892 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot 
tette. 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)

Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint: legalacsonyabb ajánlati ár

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: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 13 776 892

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:

Igen
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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

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 27 699 009

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

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 29 091 364

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:

6A szerződés száma:

6 - TejtermékekRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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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7A szerződés száma:

7 - SzárazáruRész száma, elnevezése:

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

Indoklás: az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen:  
-        Ajánlattevő által benyújtott EEKD nem megfelelően kitöltésre 
-        az EEKD-t a kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan nem töltötte ki 
-        nem csatolta az ajánlatában a kapacitásait nyújtó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
-        az ajánlati ár megbontása táblázat hiányosan került benyújtásra 
-        nem csatolta a megajánlott termékek gyártmánylapját vagy magyar nyelvű termékleírását 
-        nem csatolta a képviseleti jogok ellenőrzése érdekében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát 

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: 27 699 009 Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot 
tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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)

Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint: legalacsonyabb ajánlati ár

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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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: 23 741 466  Ft 
Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot 
tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

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

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)

Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint: legalacsonyabb ajánlati ár

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:

Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Indoklás: az ajánlat mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkozott, a szakmai ajánlat is megfelelt az 
ajánlatkérői követelményeknek.  
Nettó ajánlati ár összesen opcióval (Ft): 23 741 466

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

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: Igen
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A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti foly. ép. ellenőrzés alá tartozik. Az eljárás minden dokumentuma 
2020.11.03-án került megküldésre az ellenőrző szervezet részére. Az összegezés a Korm. rend. 13. § (3) bek. alapján kerül 
megküldésre.

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:

Az 5. és a 7. részajánlat tekintetében a szerződéskötési moratórium a Kbt. 131. § (8) bekezedés a) pontja alapján nem releváns.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.11.30Lejárata:2020.11.20Kezdete:

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:

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:

2020.11.19

2020.11.19
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.11.02 11:06:46 SU03772

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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