
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 

Hivatalos név: Gálfi Béla Nonprofit Kft. 

Postai cím: Martinovics utca 13. 

Város: Budakalász Postai irányítószám: 2011 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

 

1. részfeladat: 

Nettó 20.000.000,- Ft keretösszegben hús és húskészítmények szállítása, illetve adásvétele 

 

2. részfeladat: 

Nettó 14.600.000,- Ft keretösszegben tej és tejtermékek szállítása, illetve adásvétele 

 

3. részfeladat: 

Nettó 28.000.000,- Ft keretösszegben fűszer és nehézáru szállítása, illetve adásvétele 

 

4. részfeladat: 

Nettó 7.000.000,- Ft keretösszegben mirelit áruk szállítása, illetve adásvétele 

 

5. részfeladat: 

Nettó 9.000.000,- Ft keretösszegben zöldség és gyümölcs szállítása, illetve adásvétele 

 

6. részfeladat: 

Nettó 12.800.000,- Ft keretösszegben kenyér és pékáru szállítása, illetve adásvétele 

 

7. részfeladat: 

Nettó 1.600.000,- Ft keretösszegben tojás szállítása, illetve adásvétele 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. § szerinti közösségi nyílt eljárás 

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

körülmények ismertetése: - 



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

körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 071-134367 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4890/2017 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: - 

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

ismertetése: - 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer 

beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

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 új 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: 

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

intézkedések ismertetése: 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Glorex Media Trade Kft. és Immofix Kft. közös ajánlattevők 

(1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1 és 1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1) 

13868565-2-41; 13528393-2-41 

1. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 72.265,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 



határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Helit Kereskedelmi Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) 

10646036-2-43 

1. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 72.243,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Keszi-Hús Kft. 

(2120 Dunakeszi, Vasvári Pál u. 20.) 

10423581-2-13 

1. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 57.250,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat elve 

alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Keszi-Hús Kft. 



(2120 Dunakeszi, Vasvári Pál u. 20.) 

10423581-2-13 

1. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 57.250,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat érvényes, és az adott részfeladat vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazza. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek - 

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), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: -  

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

intézkedések ismertetése: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer 

beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

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 új 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: 

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

intézkedések ismertetése: 

V.2 Az eljárás eredménye 



V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Glorex Media Trade Kft. és Immofix Kft. közös ajánlattevők 

(1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1 és 1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1) 

13868565-2-41; 13528393-2-41 

2. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 16.739,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Helit Kereskedelmi Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) 

10646036-2-43 

2. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 18.307,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Keszi-Hús Kft. 

(2120 Dunakeszi, Vasvári Pál u. 20.) 

10423581-2-13 

2. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 14.869,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 



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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat elve 

alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Keszi-Hús Kft. 

(2120 Dunakeszi, Vasvári Pál u. 20.) 

10423581-2-13 

2. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 14.869,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat érvényes, és az adott részfeladat vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazza. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek - 

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), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: - 

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

intézkedések ismertetése: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1 Rész 3 száma:  Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer 

beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

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 új 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: 

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

intézkedések ismertetése: 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Glorex Media Trade Kft. és Immofix Kft. közös ajánlattevők 

(1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1 és 1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1) 

13868565-2-41; 13528393-2-41 

3. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 179.109,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Helit Kereskedelmi Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) 

10646036-2-43 

3. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 172.718,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

MARY-KER Általános Kereskedelmi Kft. 

(1029 Budapest, Szent László u. 16.) 

10443675-2-41 

3. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 180.276,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
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A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

       

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat elve 

alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Helit Kereskedelmi Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) 

10646036-2-43 

3. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 172.718,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat érvényes, és az adott részfeladat vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazza. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek - 

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), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: - 



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

intézkedések ismertetése: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1 Rész 4 száma:  Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer 

beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

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 új 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: 

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

intézkedések ismertetése: 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 5 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Glorex Media Trade Kft. és Immofix Kft. közös ajánlattevők 

(1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1 és 1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1) 

13868565-2-41; 13528393-2-41 

4. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 20.881,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Helit Kereskedelmi Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) 

10646036-2-43 

4. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 29.689,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 



 

Jégtrade Kft. 

(2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A) 

10828694-2-13 

4. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 15.435,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Keszi-Hús Kft. 

(2120 Dunakeszi, Vasvári Pál u. 20.) 

10423581-2-13 

4. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 15.924,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

        

Az értékelés 

részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai 

is) 

A részszempontok 

súlyszámai (adott 
esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

              

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

       

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat elve 

alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Jégtrade Kft. 

(2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A) 

10828694-2-13 

4. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 15.435,- HUF + ÁFA 



 

Az ajánlat érvényes, és az adott részfeladat vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazza. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek - 

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), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:  

 

BA-HA-MA'S Kft. 

(2120 Dunakeszi, Pallag u. 55.) 

12245442-2-13 

4. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 7.072.420,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő az előírt 

határidőben nem tett eleget, így az nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és 

dokumentációban foglaltaknak. 

Az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerint az ajánlatkérő közbenső döntésével 

érvénytelennek nyilvánította, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: 

- az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem került megfelelően kitöltésre; 

- az ajánlathoz csatolt "Nyilatkozat Kbt. 66. § (4), (6) bekezdése, 65. § (7) bekezdése szerint" 

című dokumentumból nem derül ki, hogy mikrovállalkozásnak, kisvállalkozásnak, vagy 

középvállalkozásnak minősülnek-e. 

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

intézkedések ismertetése: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1 Rész 5 száma:  Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer 

beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

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 új 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: 

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

intézkedések ismertetése: 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 4 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Glorex Media Trade Kft. és Immofix Kft. közös ajánlattevők 

(1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1 és 1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1) 

13868565-2-41; 13528393-2-41 

5. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 14.505,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

M és Társa Kft. 

(6782 Mórahalom,Röszkei út 48.) 

11392929-2-06 

5. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 12.935,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

MORTAK FRUIT Kft. 

(1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.) 

14492846-2-42 

5. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 10.752,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Nyeste Attila egyéni vállalkozó 

(1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6/D. 1./11.) 



66937018-2-42 

5. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 8.823.100,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett. Az ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő az ajánlatban a pénzügyi 

ellenőrzés során számítási hibát észlelt, amelynek javításáról tájékoztatást küldött ki. Az ajánlat 

megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
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szorzott értékelési 

pontszámok 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat elve 

alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Nyeste Attila egyéni vállalkozó 

(1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6/D. 1./11.) 

66937018-2-42 

5. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 9.697,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat érvényes, és az adott részfeladat vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazza. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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) megnevezése, adószáma: - 



V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek - 

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), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: - 

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

intézkedések ismertetése: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1 Rész 6 száma:  Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer 

beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

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 új 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: 

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

intézkedések ismertetése: 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Baker King Kft. 

(2011 Budakalász, Patak sor 9.) 

24338378-2-13 

6. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 1763,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 



Glorex Media Trade Kft. és Immofix Kft. közös ajánlattevők 

(1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1 és 1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1) 

13868565-2-41; 13528393-2-41 

6. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 2.892,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

        

Az értékelés 
részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai 

is) 

A részszempontok 
súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

              

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

       

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat elve 

alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Baker King Kft. 

(2011 Budakalász, Patak sor 9.) 

24338378-2-13 

6. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 1763,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat érvényes, és az adott részfeladat vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazza. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek - 

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), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: - 

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

intézkedések ismertetése: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer 

beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2017" 

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 új 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: 

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

intézkedések ismertetése: 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 5 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Friss Tojás Kft. 

(2022 Tahi, Honvéd u. 11.) 

14942176-2-13 

7. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 1.368.000,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett. Az ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő az ajánlatban a pénzügyi 

ellenőrzés során számítási hibát észlelt, amelynek javításáról tájékoztatást küldött ki. Az ajánlat 



megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Glorex Media Trade Kft. és Immofix Kft. közös ajánlattevők 

(1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1 és 1134 Budapest, Lehel u. 17. BC.IV/1) 

13868565-2-41; 13528393-2-41 

7. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 25,60,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

Helit Kereskedelmi Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) 

10646036-2-43 

7. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 32,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

M és Társa Kft. 

(6782 Mórahalom,Röszkei út 48.) 

11392929-2-06 

7. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 22,90 HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

 

 

MORTAK FRUIT Kft. 

(1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.) 

14492846-2-42 

7. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 26,- HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő 

határidőben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

foglaltaknak. Az ajánlat érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

        

Az értékelés 

részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai 
is) 

A részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

              



A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

       

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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: 

 

Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat elve 

alapján értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Friss Tojás Kft. 

(2022 Tahi, Honvéd u. 11.) 

14942176-2-13 

7. részfeladat nettó ajánlati ár (számmal) nettó 22,50 HUF + ÁFA 

 

Az ajánlat érvényes, és az adott részfeladat vonatkozásában a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazza. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek  

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), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: - 

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

intézkedések ismertetése: - 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 



Kezdete: 2017. 07. 19. / Lejárata: 2017. 07. 28. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. 07. 17. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. 07. 18. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 

 


