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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - fűszer és nehézáruRész 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:

240A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 237-540904A 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

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2018 II" 1. részfeladat: Nettó 30.000.000,- Ft 
keretösszegben fűszer és nehézáru szállítása, illetve adásvétele 2. részfeladat: Nettó 9.400.000,- Ft keretösszegben zöldség és 
gyümölcs szállítása, illetve adásvétele 3. részfeladat: Nettó 13.400.000,- Ft keretösszegben kenyér és pékáru szállítása, illetve 
adásvétele 4. részfeladat: Nettó 1.700.000,- Ft keretösszegben tojás szállítása, illetve adásvétele

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második Rész

Uniós Nyílt eljárás

Nem

Az eljárás az 1. részfeladatban a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy ezen részfeladatban 
csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - zöldség és gyümölcsRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

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

Az eljárásban egy elkésett ajánlat érkezett az 1. részfeladatban 2019. január 14. napján 13:20:49 órakor a MARY-KER. Általános 
Kereskedelmi Kft.-től, amely ajánlat a törvény erejénél fogva a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, mert azt az 
ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár) szerint történt.

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:

MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 10 747 000 Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás 
szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az értékelés alapján az ajánlattevő 
nyújtotta be a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, ezért az ajánlatkérő felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozatok, igazolások teljes körű benyújtására, amely felhívásnak az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az 
ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak, 
ezért érvényes.

14492846242MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1157 Budapest, 
Nyírpalota Út 5. fszt. 2.

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 13 369 750 Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás 
szükségessége nem merült fel. Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - kenyér és pékáruRész száma, elnevezése:

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

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 12 000 000 Az ajánlattevő az ajánlatában nem nyújtotta be az alábbi dokumentumokat: - 
nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése, és a 65. § (7) bekezdése szerint; - nyilatkozat HACCP tanúsítvány rendelkezésre 
bocsátásáról; - nyilatkozat a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. Miután az ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be az 
ajánlati felhívásban előírt beárazott ártáblázatot - amelynek be nem csatolása esetére az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, és a 
közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy nem bocsát ki hiánypótlási felhívást, hanem az az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi - az ajánlatkérő a fenti hiányosságok vonatkozásában sem bocsátott ki hiánypótlási felhívást. Az ajánlat érvénytelen 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem tartalmazza a beárazott költségvetést, és így nem felel meg az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.

25317121243I'Fresh Vegetables & Fruits Kft, 1098 Budapest, Dési Huber Utca 16/1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 10 747 000 Az ajánlat megfelel az eljárást megindító ajánlati felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak. Az ajánlat érvényes, és ez tartalmazza a legalacsonyabb ajánlati árat.

14492846242MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1157 Budapest, Nyírpalota 
Út 5. fszt. 2.

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

Igen
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 17 579 400 Az ajánlat megfelel az eljárást megindító ajánlati felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak. Az ajánlat érvényes, és ez tartalmazza a legalacsonyabb ajánlati árat.

24338378213Baker King Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011 Budakalász, Patak Sor 9.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár) szerint történt.

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:

Baker King Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 17 579 400 Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás 
szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az értékelés alapján az ajánlattevő 
nyújtotta be a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, ezért az ajánlatkérő felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozatok, igazolások teljes körű benyújtására, amely felhívásnak az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az 
ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak, 
ezért érvényes.

24338378213Baker King Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011 Budakalász, Patak Sor 9.

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

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

kenyér és pékáru szállítása

Németh és Csordás Kft. (2083 Solymár, Mátyás király u. 45.; 26132271-2-13)
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Nettó ajánlati ár (nettó forint): 1 568 640 Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége
merült fel, amelynek az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az értékelés alapján az ajánlattevő nyújtotta be a 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, ezért az ajánlatkérő felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok, igazolások
teljes körű benyújtására, amely felhívásnak az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az ajánlat megfelel az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

14492846242MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1157 Budapest, 
Nyírpalota Út 5. fszt. 2.

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 1 702 400 Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége
nem merült fel. Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - tojásRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen



EKR001033092018

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 1 568 640 Az ajánlat megfelel az eljárást megindító ajánlati felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak. Az ajánlat érvényes, és ez tartalmazza a legalacsonyabb ajánlati árat.

14492846242MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1157 Budapest, Nyírpalota 
Út 5. fszt. 2.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár) szerint történt.

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:

MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a 3. részfeladatban az eredményhirdetés után rögtön megköti a szerződést 
tekintettel arra, hogy csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.28Lejárata:2019.03.19Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2019.03.18

2019.03.18




