14. melléklet a 4412015. {)(/. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. szakasz:

Ajánlatkérő

1.1) Név és címek

Hivatalos név:

Tapolca i Diák- és

Közétkeztető

Szolgáltató Kft.

Postai cím:
Stad io n út 16.
1 Postai irányítószám:

Város:
Tapo lca

8300

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meehatározás
11.J.t) A közbeszerzés tárgya:

Adás-vételi

keretszerződés

-

Főzési a lapa n) ago k beszerzése

4 .. rész"-ben. g) e rmekélelm ezés.

legészségüg) i és szociá li s intézm é n) i éle lmezés cé ljábó l
1. rész M irelit áru
25 sor
2. rész Hús. be l sőség
13 sor
3 . rész Pé ká ru
4 7 sor
4 . rész Speciális
2 sor
Az á rak a sze rződéskötéstő l számíto tt egy évig kötöttek. nem vá ltoztatható k. Ezt követ őe n a2
á rváltozás az ado tt évbe n a KS I 1 adatközlés fü ggvényében ) egy a lka lo mma l tö rt é nhet és a KS H
á lta l ki a dott gyors tájékoztatój ában szerepl ő a m ege l őző é vre vo nat kozó „é lelmiszer árváltozás"
max 100%-ának m egfel e l ő m érté kben a Do kum e ntác ió ban részletezette k szerint.
11.2) A közbeszerzés mennviséee
11.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Adás-vételi keretszerződés - Fő/és i a lapa nyagok beszerzése 9 „rész''-ben. g) e rmeké le lmezés.
egészségüg) i. és szociá li s intézm én) i é le lme7és cé lj ábó l
1. rész Mire lit á ru
25 sor
- 37.460 kg/év
2. rész Hús. be l sőség
13 so r
- 39 .5 11 kg/év
3 . rész Pékáru
4 7 sor
- 460.648 d b/év. 26 .802.kg/év
4. rész Spec iá li s
2 so r
- 423 kg/év
A z egyes részekné l m egado tt m e nny iségek -t 10%-os m ért ékben növeked hetne k
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A Kbt. Második rész szerinti eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
11'1 ílt eljárás

HW..3.) Iár.g)'.alásos djád11 l:3g)! l'.eoen)!pácbesúd esetén 3~ eijácá11 alk3lmazá11át megalapoió köt iilm,D.)'ek ismei::tetésc;
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.l ) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 168-3.t5189
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben : 12192/ 2017 (KÉ-számlévszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőlee

a Közbeszerzési Hatósáe tájékoztatásának napja :
IV.2.3) Az el őzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:-

„ Főzési

alapanyagok beszerzése 4 részben "

Összegezés 1. oldala

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mirelit áru
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e úi eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Y.1.5) Az ös~teth:nségi htlyzet elhárítása étdwbeo az ajánlaUel'.íí(k) által tett intézkeditsek ismettetltse; 2
Az ajánlattevők az ajánlatukban nyilatkoztak a Kbt. 25. §vonatkozásában .

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: í3I
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme{i):
.Jégtrade Kft. (2220 Vecsés. Ecseri út 0127/15/A: adósz.: 10828694-2- 13)
o A Kbt. 69. § (2) bekezdésében fogla ltak alapján megfelelőnek talá lta az ajá nlatot. A Kbt. 69.§ (4)
bekezdés sze rinti igazolások benyújtására Aján l atkérő fe lhívta Ajánlattevőt.
Alkalmasság indoklása:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására hívta le l Ajánlattevőt. A
becsatolt dokumen tumok alapján megállapítható az ajánlattevő alkalmassága:

- i\z eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafe lé számított 24

hónapban ajánlattevő egyik pénzforgalmi számláj án sem mutatkozott 30 napot
és 10.000 HUF-t meghaladó a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25 . pont szerinti
sorbaállás !
Rende lkezik az aján lati felhívás feladás ától visszafe lé szám ított 36 hónapban - az
adott részteljesítésre vonatkozóan - a vizsgált időszakba n olyan szá llítási
referenciával. ahol az adott rész-nek megfe l el ő leszá llított termékek mennyisége,
12 hónapos szá llítási idősza k o n belül elérte az alábbi menny iséget. s melyek
gyermekéle lmezés vagy egészségügyi vagy szoc iális intézményi élelmezés
céljából kerültek leszállításra..
•
! .rész: 28.000 kg/é\' mirelit te rmék szállítás tekintetében
Az értékelési sze mpo ntok sze rinti tarta lm i e lemek:
- Ajánlatkérő által lizetendö ellenszolgáltatás ne uó összege (l-llJF):
14.536.665 l IUF
- Étel minták é h ezeti értéke: a7 Aján lati dokumentációban meghatározott módon. a Bizottság általi
é rt ékelést követően kapott pontszám: 124 pont

HA LKER Kft. ( 8630 Balatonboglár. Klapka u.14 .: adósz.: 103 78876-2 -14)
- A Kbt. 69. § (2) bekezdésé ben fog laltak alapján m egfe lelőnek talá lta az ajánlatot. A Kbt. 69.§ (4)
bekezdés sze rinti igazo lások benyújtására Ajánlatkérő nem hívta fel Ajánlattevőt.
Az értéke lési sze mpo ntok szerinti tartalmi e lemek:
o
Ajánlatkérő á lta l foetendő e11ens7olgá ltatás nettó összege (HUF):
15.233.395 H UF
o
Étel minták é l\ ezeti értél-e: az Aj án lati dokumentációban meghatároLott módon. a Bizottság
álta li értéke lést kö\'etöen kapott pontszám: 32 pont
Jllker-Food Kft. ( 1052 B udapest. Pető ti S . u. 11.: adósz.: 1 1-169012-2-41)
- A Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján m egfelel őnek tal á lta az aj á nlatot. A Kbt. 69.§ (4)
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A1

bekezdés szerint i igazolások ben)újtására Aján l atl·.érő nem hívta fel Ajánl attevőt.
ért ékelé~i szemuontok s/.erint i tartalm i elemek:
0.ián lat kérö által fi 1etcndö cllenszolgáltaiás nettó összege (l IUF):
16. 735.049 1IUF
0
Etel minták é lveze ti é rtéke: az Aján lati dok1 11nentációban meghatározott módon. a 8 i 1ott ~ág
0
ál ta li értéke lést kövctöen kapott pontszám: 75 pont

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(A z alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlallevő neve alatti osztoll oszlop bal oldalára az adoll
ajánlatnak az adoll részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Lásd a me llékelt Érté ke lö táblázat szerint.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa : 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:

1.

Ajánlatkérö által a sze r/ődés elsö 12 hónapja alall
1izetendö e llenszo lgá ltatás nettó összege ( 11 LJ F)

2. Az étel minták é hueti é rt éke

. 1/'iÍll)'O\Í/Ús (/órdí!Oll) a legÁisehh

érléÁeÁhe=
ponts7ám = 9*(Xm11 / X) + 1
„. I= é1e/111i111ú/.. éfre=eli ér/éke „ esetéhen a
s=ú111í1ús a: é1e/111i111úÁ 1'i=.~gúla1ú1 Áöre1/íe11
„ sorha rende=és" s=eri111 liirténiÁ

frés:lcll!:n• a.

„

l1ti11/mi dok11111c111ticiá "-bm11

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adósúma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Jégtrndc Kft. (2220 Vecsés. Ecseri út 0127/ 15/ A: aclósz.: 10828694-2- 13)
0
Ajánlatkérő által liLetendö ellenszolgáltatás nettó összege (l-IUF):
14.536.665 1IUF
Az ajánlatban szerepló termékek az e l őírt szempontoknak megfelelnek. Az értékelés során a
0
legmagasabb összpontszá mot érte el.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe. adón.ána, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X ne m
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánl attevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot kö vető legkedvező bb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) mee:nevezése, .ad.ó.s.záma:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek o igen X nem
Az erő forrá st nyújtó szervezet(ek) , adósilima és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrá s t nyújtó szervezet(ek) , 11dó~i!Ímll és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot kö vető legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe. 11dószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:
Az ajánlattevők az ajánlatukban ny ilatkoztak a Kbt. 25. ~ vonatkozásában .

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hús, belsőség
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V. I Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minős ítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés me.gkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V. 1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők

neve és címe alkalmassá uk indokolása és a· ánlatuknak az értékelési szem ont szerinti tartalmi eleme(i :

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevők az ajánlatukban n) ilatkoztak a Kbt. 25. §vonatkozásában.

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

neve és címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
HALKER Kft. (8630 Balatonboglár. Klapka u.14.: adósz.:10378876-2-14 )
- A Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlat.
Ajánlattevők

Alkalmasság indoklása :
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazo lások benyújtására hívta fel
becsatolt dokumentumok alapján megállapítható az ajá nlattevő alkalmassága:

Ajánlattevőt.

A

- Az eljárást megindító felhí vás feladásának napjától visszafelé számított 24
hónapban ajánlattevő egyik pénzforgalmi számláján sem mutatkozott 30 napot
és 10.000 HUF-t meghaladó a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pont szerinti
sorbaállás!
- Rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban - az
adott részteljesítésre vonatkozóan - a vizsgált időszakban olyan szállítási
referenciával. ahol az adott rész-nek megfelelő leszállított termékek mennyisége.
12 hónapos szállítás i idöszakon belül elérte az alábbi mennyiséget. s melyek
gyermekélelmezés vagy egészségügyi vagy szociál is intézményi élelmezés
cé l_j ábó l kerültek leszá llításra.
o
2.rész: 629.600 kg/év hús-belsőség szállítás tekintetében
Az értékelési szempontok szeri nti tartalmi elemek:
Ajánlatkérö által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (l IUF):
0

31.229.320 l IUF

Jégtradc Kft. (2220 Vecsés. Ecseri C1t 0 127/15/A: adósz.: 10828694-2-13)
- A Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlat. A Kbt. 69.§ (4)
bekezdés szerint i igazolások benyújtására Ajánlatkérő nem hívta fe l Ajánlattevőt.
Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
o
Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (HUF):
32.584.340 l IUF
Petőfi S. u. 11.: adósz.: 11469012-2-41)
A Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek találta az ajánlatot. A Kbt. 69.§ (4)
bekezdés szerinti igazolások benyújtására Ajánlatkérő nem hívta fel Ajánlattevőt.
Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek:
o
Ajánlatkérő által tizetendö ellenszolgáltatás nettó összege (l IUF):
34.109.906 HUF

lllker-Food Kft. ( 1052 Budapest.

-

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi eleme ire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajá nlatkérő
megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adó.mim.a, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:

HALKER Kft. (8630 Balatonboglár. Klapka u.14.: adósz.: 10378876-2- 14)
o Az ellenszol gáltatás nettó összege (l IUF):
31.229.320 l IUF
- Az ajánlatban szereplő termékek az e l őírt szempontoknak megfelel nek.
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legalacsonyabb összeg,ü e lle nszolgáltatásra vonatkozó a já nl atot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adósiáma, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az( ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) mee:nevezése, adószáma:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek o igen X nem
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), @dós:i;áma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő aján latában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), @dós:i;áma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában :
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószám@ és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:
AL aján lattevök az ajánlatul..ban n\ ilatkoztak a Kbt. 25. ~ vonatkozásában.
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Pékáru

Az eljárás eredményes volt o igen X nem
V. 1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § ( 1) a) a lapján. mi vel ne m nyújtottak be aján latot
o A szerző dés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
... '·-· -"-· h„lv7.l'I „11..<-:.:. •• '
V L<:í\ A„ ··
a7 aiánlaUel'Ö(k}..által leU intbkedbekjsmeddts2

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [O]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlallevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adai/ részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakítolt szorzatát kell beírni.)
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adósiáma, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem
A nyertes aján lattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajá nlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az( ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánl attevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) mee:nevezése, adószáma:
V.2.10) Az alkalmassá~ i~azolásában részt vevő szervezetek o igen o nem
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), agósiáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe ,~ és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az
ismertetése:

ajánlattevő(k)

által tett intézkedések

A szerződés száma: - Rész száma: 4 Elnevezés: Speciális
Az eljárás eredményes volt o_igen X nem
V.l Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.l.l) A befejezetlen eljárás oka

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették .
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § ( 1) a) alapján. mive l nem nyújtottak be aján latot
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen o nem
V. J.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenséJ?: indoka:
Y. l ,5) Az összdlthdi:tlenségi htl~zd i:lbárítá.s.a. érdilihen az ajáolaUCl'.íi(ls) által teU intézkedések ismemtése; 2

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra v~natkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, j obb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.2.5) Az ajánlatok értékelése sorá n módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatké rő
megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adósiáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, ~. az ellenszolgáltatás összege
és ajá nlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem
A nyertes ajánl attevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek o igen o nem
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában :
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) , l!dósiáml! és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az aján lattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő l egkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adósiáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:

ro]
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VI. szakasz:

Kiegészítő

információk

Vl.l) További információk:
Vl.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Lejárata: 2017/12/11
Kezdete: 2017/12/02
I
Vl.1.2) Az összeeezés elkészítésének időpontja:
2017/12/01
VI.1.3) Az összeeezés meeküldésének időpontja:
2017/ 12/01
Vl.1.4) Az összeeezés módosításának indoka
Vl.1.5) Az összeeezés módosításának időpontja (éééél hh/nn)
Vl.1.6) A módosított összeeezés meeküldésének időpontja (éééélhhlnn)
Vl.1.7) Az összeeezés javításának indoka
Vl.1.8) Az összeeezés javításának időpontja (éééél hhlnn)
Vl.1.9) A javított összegezés meeküldésének időpontja (éééélhhlnn)
Vl.1.10) További információk:
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Az ételminták élvezeti értéke

legjobb érték

Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja
alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege
(HUF)
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alapanyagok beszerzése 4 rész-ben

1. rész Mirelit

Főzési

32,00

15 233 395 Ft

érték

7,00

9,59

pontszám

beadási sorszám: 1.

HALKER Kft.
Kód: C

176,00

687,78

súlyszim•
pontszám

1.rész M irelit

3

8,00

8,82

pontszám

1

75,00

16 735 049 Ft

érték

2

220,00

780,00

súlyszám•p
ontszim

863,78

10,00

10,00

pontszám

1 000,00

124,00

14 536 665 Ft

érték

beadási sorszám: 3.

lllker Food Kft.
Kód: A

901,89

154,00

747,89

súlyszám•
pontszám

Kód: B
beadási sorszám: 2.

Jégtrade Kft.

Értékelő táblázat
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Ajánlatkérő által a szerződés első 12 hónapja
alatt fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege
(HUF)

belsőség

belsőség

3

2

2.rész Hús,

34 109 906 Ft

ajánlati ár

beadási sorszám: 3.

lllker Food Kft.

Értékelő táblázat

32 584 340 Ft

ajánlati ár

ajánlati ár

31 229 320 Ft

beadási sorszám: 2.

Jégtrade Kft.

beadási sorszám 1.

HALKER Kft.

alapanyagok beszerzése 4 rész-ben

2. rész Hús,

Főzési

