
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet 

 Postai cím: 7151 Hrsz. 

 Város: Mátraháza  Postai irányítószám: 3233 

 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Mátrai Gyógyintézet élelmiszer beszerzése – 2016” 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A mennyiségek vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes 

időtartamára (a közbeszerzési dokumentum- 1 VI.3) 28. pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított 

időbeli hatályra) értendő. 

Rész- Megnevezés- Mennyiség 

1. Húsok- 10.650 kg előhűtött és fagyasztott marha, sertés, baromfi, hal 

2. Húsipari termékek- 9.800 kg húskészítmény 

3. Tej- tejtermékek- 10.520 liter tej, tejszín, 41.880 dz tejkészítmény, 4.940 kg tejtermék, 36.560 db tejtermék 

4. Sütőipari termékek- 15.270 kg szeletelt félbarna kenyér, kalács, 116.490 db zsemle, kifli, egyéb pékáru 

5. Konzervek, befőttek, lekvárok- 3.800 liter lecsó, 385 kg lekvár, 38.800 db húskonzerv, mini méz, befőtt 

6. Mirelit áruk (Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök; konyhai tészták)- 12.945 kg, 180 db gyorsfagyasztott 

zöldség, gyümölcs, konyhai tészta 

7. Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru- 214 liter ecet, citromlé, 100 csg szárított élesztő, 300 db rum aroma, 2.124 kg 

fűszer, ízesítő, 1.500 dz citrompótló 

8. Malomipari termékek- 1.000 cs glutén mentes kenyérpótló termék, 6.507 kg malomipari termék, tészta, egyéb 

cereália 

9. Cukor és egyéb édesipari termékek- 15.100 db édesipari termék, 200 liter édesítőszer, 2.601 kg cukor és egyéb 

cukorkészítmény, 400 dz cukorpótló készítmény 

10. Italok- 4.560 filter tea, 1.720 liter ásványvíz, rostos lé, 4.000 db. ásványvíz, kávékészítmény, 205 kg. teafű, kávé, 

600 dz üdítő ital 

11. Zsiradékok- 120.000 db mini margarin, 2.003 liter étolaj, 310 kg. margarin 

12. Tojás- 80.000 db tojás 

13. Zöldségek- gyümölcsök- savanyúságok- 8.700 db fejes saláta, póréhagyma, citrom és kiwi, 2.120 cs petrezselyem-

zöld, kapor, retek, zöldhagyma, 35.999 kg. zöldség és gyümölcs 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. §- a szerinti eljárás. 

 IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 



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

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (éééé/hh/nn) 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [1] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 9.005.150,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 
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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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 9.005.150,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú egyedüli érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

I.  

1. Neve: Tóth Tamás Kft. 

2. Címe: 3360 Heves, Hunyadi u. 24/B. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 2- 4. oldala). 

 

A 13. pont nem értelemszerűen, illetve az ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően került jelölésre. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a 13.a) pontot kívánja jelölni, úgy vagy a 

mikro-, vagy a kis-, vagy a középvállalkozást szükséges aláhúzással jelölve választani. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

2) Ajánlatkérő ajánlatából az EEKD hiányzik, melyet pótolni szükséges. 

 

3) Referencia ismertetése (ajánlat 14. oldala). 



 

A 2. oszlopban a székhely és az elérhetőség nem került feltüntetésre. 

A II. pontot nem jelölte értelemszerűen, illetve az adott ponthoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 19. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

5) Nyilatkozat állati eredetű termékekkel kapcsolatban (ajánlat 20. oldala). 

 

Az aláírás nem cégszerű, melyet pótolni szükséges. 

 

6) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik a beárazott költségvetés. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23. pontja értelmében ajánlattevők szakmai ajánlatukat a 

dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések hiánytalan és 

változtatásmentes beárazásával adják meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási korlátokra 

is. 

 

Részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy beárazott költségvetést az ajánlattevő miért nem 

nyújtott be. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

II.  

1. Neve: Létai- Huszti Kft. 

2. Címe: 4281 Létavértes, Petőfi u. 80. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) EEKD (ajánlat 8- 27. oldala). 

 

Az AF azonosító szám, a TED szám és a megjelenés dátuma nem egyezik meg jelen eljárás AF azonosító számával, 

TED számával és megjelenésének dátumával. 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

III.A- D pont: Az EEKD mintához nem lehet kiegészítéseket tenni, a Kbt- re való hivatkozást nem lehet a 

formanyomtatványba beírni. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV. ἀ pont: Az EEKD mintában nem lehet ki/áthúzást alkalmazni, hanem értelemszerűen szükséges kitölteni. 



IV.A- D pont: Az EEKD mintában nem lehet ki/áthúzást alkalmazni, hanem értelemszerűen szükséges kitölteni. 

V. pont: Az EEKD mintában nem lehet ki/áthúzást alkalmazni, hanem értelemszerűen szükséges kitölteni. 

 

A fentiek szerint megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása szükséges. 

 

2) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 29. oldala). 

 

Az AF III.1.1) pontjában nem kizárólag a Kbt. 62. § (2) bekezdés a- b) pontja szerinti kizáró okok kerültek 

előírásra. 

 

Megfelelő tartalmú kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

3) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 30. oldala). 

 

A nyilatkozat 4. és 5. pontja ellentmondásban van egymással (vagy a 4. pont, vagy az 5. pont érvényes az 

ajánlattevőre). 

 

Megfelelő tartalmú kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot szükséges ismételten benyújtani. 

 

4) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 32. oldala). 

 

A hivatkozott jogszabály szerinti nyilatkozat kizárólag a Kbt. III. része szerinti eljárásokban irányadó, a jelen 

közbeszerzési eljárás ugyanakkor a Kbt. II. része szerint kerül lefolytatásra. 

 

Kérem a benyújtott kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat benyújtásának indokairól részletes felvilágosítást adni 

szíveskedjen! 

 

5) Referencia ismertetése (ajánlat 36. oldala). 

A 2. oszlopban a székhely és az elérhetőség nem került feltüntetésre. 

A 3. oszlopban megjelölt időtartam nem egyezik meg az EEKD IV.C1b) pontjában meghatározott időtartammal. 

A II. pontot nem jelölte értelemszerűen, illetve az adott ponthoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak 

megfelelően.  

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

6) Referencia ismertetés (ajánlat 37. oldala). 

 

A 2. oszlopban a székhely és az elérhetőség nem került feltüntetésre. 

A II. pontot nem jelölte értelemszerűen, illetve az adott ponthoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak 

megfelelően.  

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik az összesítő táblázat, melyet pótolni szükséges. 

 

8) Referencia ismertetése (hiánypótlás 25- 26. oldala). 

 

3. oszlop: Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem derül ki, hogy 12 

hónapos időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetések ismételt benyújtása szükséges. 

 

9) Referencia igazolások (hiánypótlás 27- 31. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem derül ki, hogy 12 hónapos 



időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 

10)  Referencia igazolások (hiánypótlás 32- 39. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

A referencia igazolások nem felelnek meg a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére 

bocsátott dokumentum 27. oldalán található, a referencia igazoláshoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben 

foglaltaknak. 

 

 Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 1) pontja: A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.A pontjában ajánlattevő nem megfelelően jelölte meg azt, 

hogy a közbeszerzés fenntartott, ugyanis az AF III.1.5) pontja értelmében jelen közbeszerzés nem fenntartott. 

- 4) pontja: A hiánypótlásban benyújtott kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő, ugyanis az AF 

III.1.1) pontjában az alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok is elő 

vannak írva, ugyanakkor a hiánypótlás 24. oldalán benyújtott nyilatkozat viszont csak arra vonatkozik, hogy a 

Kbt. 62. §- ának hatálya alá eső alvállalkozókat nem vesz igénybe az ajánlattevő. 

- 7) pontja: A hiánypótlásban benyújtott összesítő táblázat nem megfelelően került kitöltésre, ugyanis a 

felolvasólapon és az adott részek beárazott költségvetésében megadott értékek nem egyeznek meg az összesítő 

táblázatban megadott értékekkel. 

- 8) pontja: A hiánypótlásban benyújtott, 2. részre vonatkozó referencia ismertetés nem megfelelő, ugyanis a 

nyilatkozat II. pontját akként jelölte az ajánlattevő, hogy a 321/2015. (X. 30). Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik (és referencia igazolást nem is nyújtott be). A 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag akkor nyilatkozhat az ajánlattevő, ha a szerződést kötő 

másik fél a fenti Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet. A 

hiánypótlásban benyújtott, 2. részre vonatkozó referencia ismertetésben megjelölt szerződést kötő másik felek 

ugyanakkor a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontjának minősülő szervezetek, azaz a fenti Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltakhoz képest nem egyéb szervezetek. 

Az 1. sorszám alatt bemutatott referencia nettó ellenszolgáltatásának összege nem éri el az AF III.1.3) M/1. 

pontjában 2. részre előírt alkalmassági minimumfeltételt. 

A 2. sorszám alatt bemutatott referencia vonatkozásában pedig nem állapítható meg az alkalmasság, ugyanis a 

megadott nettó ellenszolgáltatás összege nem 12 hónapos időtartamra, hanem 13 hónapos időtartamra 

vonatkozik. 

- 9) pontja: Mindkét referencia igazolás eredetisége, illetve valódisága kétséges, ugyanis a referencia igazolást 

kiállító szerződést kötő másik fél cégszerű aláírása a bélyegző vonatkozásában, továbbá az aláírás 

vonatkozásában írásképileg és az iraton való elhelyezkedés szempontjából mindenben maradéktalanul 

megegyezik. 

- 10) pontja: A hiánypótlásban benyújtott három referencia igazolás eredetisége, illetve valódisága kétséges, 

ugyanis a referencia igazolást kiállító szerződést kötő másik fél cégszerű aláírása a bélyegző vonatkozásában, 

továbbá az aláírás vonatkozásában írásképileg és az iraton való elhelyezkedés szempontjából mindenben 

maradéktalanul megegyezik. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

III.  

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 



 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 



II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 



A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 



Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 



alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 



mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

 

 
A szerződés száma: [2] Rész száma:2 [2] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 



4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 5.907.500,- Ft + törvényes ÁFA 

 

II. 

1. Neve: Funkció Kft. 

2. Címe: 9232 Darnózseli, Fő u. 94. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 6.556.520,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 5.907.500,- Ft + törvényes ÁFA 

 



4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 

1. Neve: Funkció Kft. 

2. Címe: 9232 Darnózseli, Fő u. 94. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 6.556.520,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

I.  

1. Neve: Létai- Huszti Kft. 

2. Címe: 4281 Létavértes, Petőfi u. 80. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) EEKD (ajánlat 8- 27. oldala). 

 

Az AF azonosító szám, a TED szám és a megjelenés dátuma nem egyezik meg jelen eljárás AF azonosító számával, 

TED számával és megjelenésének dátumával. 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

III.A- D pont: Az EEKD mintához nem lehet kiegészítéseket tenni, a Kbt- re való hivatkozást nem lehet a 

formanyomtatványba beírni. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV. ἀ pont: Az EEKD mintában nem lehet ki/áthúzást alkalmazni, hanem értelemszerűen szükséges kitölteni. 

IV.A- D pont: Az EEKD mintában nem lehet ki/áthúzást alkalmazni, hanem értelemszerűen szükséges kitölteni. 

V. pont: Az EEKD mintában nem lehet ki/áthúzást alkalmazni, hanem értelemszerűen szükséges kitölteni. 

 

A fentiek szerint megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása szükséges. 

 

2) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 29. oldala). 

 

Az AF III.1.1) pontjában nem kizárólag a Kbt. 62. § (2) bekezdés a- b) pontja szerinti kizáró okok kerültek 



előírásra. 

 

Megfelelő tartalmú kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

3) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 30. oldala). 

 

A nyilatkozat 4. és 5. pontja ellentmondásban van egymással (vagy a 4. pont, vagy az 5. pont érvényes az 

ajánlattevőre). 

 

Megfelelő tartalmú kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot szükséges ismételten benyújtani. 

 

4) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 32. oldala). 

 

A hivatkozott jogszabály szerinti nyilatkozat kizárólag a Kbt. III. része szerinti eljárásokban irányadó, a jelen 

közbeszerzési eljárás ugyanakkor a Kbt. II. része szerint kerül lefolytatásra. 

 

Kérem a benyújtott kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat benyújtásának indokairól részletes felvilágosítást adni 

szíveskedjen! 

 

5) Referencia ismertetése (ajánlat 36. oldala). 

A 2. oszlopban a székhely és az elérhetőség nem került feltüntetésre. 

A 3. oszlopban megjelölt időtartam nem egyezik meg az EEKD IV.C1b) pontjában meghatározott időtartammal. 

A II. pontot nem jelölte értelemszerűen, illetve az adott ponthoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak 

megfelelően.  

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

6) Referencia ismertetés (ajánlat 37. oldala). 

 

A 2. oszlopban a székhely és az elérhetőség nem került feltüntetésre. 

A II. pontot nem jelölte értelemszerűen, illetve az adott ponthoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak 

megfelelően.  

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik az összesítő táblázat, melyet pótolni szükséges. 

 

8) Referencia ismertetése (hiánypótlás 25- 26. oldala). 

 

3. oszlop: Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem derül ki, hogy 12 

hónapos időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetések ismételt benyújtása szükséges. 

 

9) Referencia igazolások (hiánypótlás 27- 31. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 

10)  Referencia igazolások (hiánypótlás 32- 39. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 



A referencia igazolások nem felelnek meg a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére 

bocsátott dokumentum 27. oldalán található, a referencia igazoláshoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben 

foglaltaknak. 

 

 Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 1) pontja: A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.A pontjában ajánlattevő nem megfelelően jelölte meg azt, 

hogy a közbeszerzés fenntartott, ugyanis az AF III.1.5) pontja értelmében jelen közbeszerzés nem fenntartott. 

- 4) pontja: A hiánypótlásban benyújtott kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő, ugyanis az AF 

III.1.1) pontjában az alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok is elő 

vannak írva, ugyanakkor a hiánypótlás 24. oldalán benyújtott nyilatkozat viszont csak arra vonatkozik, hogy a 

Kbt. 62. §- ának hatálya alá eső alvállalkozókat nem vesz igénybe az ajánlattevő. 

- 7) pontja: A hiánypótlásban benyújtott összesítő táblázat nem megfelelően került kitöltésre, ugyanis a 

felolvasólapon és az adott részek beárazott költségvetésében megadott értékek nem egyeznek meg az összesítő 

táblázatban megadott értékekkel. 

- 8) pontja: A hiánypótlásban benyújtott, 2. részre vonatkozó referencia ismertetés nem megfelelő, ugyanis a 

nyilatkozat II. pontját akként jelölte az ajánlattevő, hogy a 321/2015. (X. 30). Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik (és referencia igazolást nem is nyújtott be). A 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag akkor nyilatkozhat az ajánlattevő, ha a szerződést kötő 

másik fél a fenti Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet. A 

hiánypótlásban benyújtott, 2. részre vonatkozó referencia ismertetésben megjelölt szerződést kötő másik felek 

ugyanakkor a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontjának minősülő szervezetek, azaz a fenti Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltakhoz képest nem egyéb szervezetek. 

Az 1. sorszám alatt bemutatott referencia nettó ellenszolgáltatásának összege nem éri el az AF III.1.3) M/1. 

pontjában 2. részre előírt alkalmassági minimumfeltételt. 

A 2. sorszám alatt bemutatott referencia vonatkozásában pedig nem állapítható meg az alkalmasság, ugyanis a 

megadott nettó ellenszolgáltatás összege nem 12 hónapos időtartamra, hanem 13 hónapos időtartamra 

vonatkozik. 

- 9) pontja: Mindkét referencia igazolás eredetisége, illetve valódisága kétséges, ugyanis a referencia igazolást 

kiállító szerződést kötő másik fél cégszerű aláírása a bélyegző vonatkozásában, továbbá az aláírás 

vonatkozásában írásképileg és az iraton való elhelyezkedés szempontjából mindenben maradéktalanul 

megegyezik. 

- 10) pontja: A hiánypótlásban benyújtott három referencia igazolás eredetisége, illetve valódisága kétséges, 

ugyanis a referencia igazolást kiállító szerződést kötő másik fél cégszerű aláírása a bélyegző vonatkozásában, 

továbbá az aláírás vonatkozásában írásképileg és az iraton való elhelyezkedés szempontjából mindenben 

maradéktalanul megegyezik. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

II.  

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 



2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 



pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 



II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 



16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 



(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 



ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

 

 
A szerződés száma: [3] Rész száma:2 [3] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 6.910.957,4,- Ft + törvényes ÁFA 

 

II. 

1. Neve: Egertej Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Sas u. 60. 



3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 6.813.620,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. Neve: Egertej Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Sas u. 60. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 6.813.620,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 



3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 6.910.957,4,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen o nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: Szállítás. 

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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 Fürge Trans Kft. (3351 Verpelét, Kossuth u. 71.) 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

 

 
A szerződés száma: [4] Rész száma:2 [4] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt o igen X  nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka: Erre a részre tett valamennyi ajánlat érvénytelen. 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

I.  

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 
 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 



 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére 

bocsátott dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni 

szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 



formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 

pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 

pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 



szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 

pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 

pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 



Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 



A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 



meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

II. 

1. Neve: Parádi Pékség Kft. 

2. Címe: 3240 Parád, Kossuth u. 1/A. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 
 

1)    Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 5- 6. oldala). 

 

A 13. pont nem értelemszerűen, illetve az ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően került jelölésre. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a 13.a) pontot kívánja jelölni, úgy vagy a 

mikro-, vagy a kis-, vagy a középvállalkozást szükséges aláhúzással jelölve választani. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

2) Referencia ismertetése (ajánlat 32- 33. oldala). 

 

A 3. sorszámú referencia esetében az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem 

derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

A II. pontot nem jelölte értelemszerűen, illetve az adott ponthoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak 

megfelelően.  

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

3) Referencia igazolás (ajánlat 36. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a megadott információkból nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik az összesítő táblázat, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 1) pontja: A hiánypótlásban benyújtott ajánlattételi nyilatkozat 13. pontja továbbra sem értelemszerűen, illetve 



az ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően került jelölésre. Ugyanis ajánlattevő a 13.a) pontban a 

hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére nem vagy a mikro-, vagy a kis-, vagy a középvállalkozást jelölte 

aláhúzással, hanem mindegyiket aláhúzta. 

- 2) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat már csak 2 db 

referenciát mutatott be (az ajánlatban szereplő 3. sorszámú referenciával már nem kívánta alkalmasságát 

igazolni). 

A hiánypótlásban bemutatott 2 db referencia alapján viszont nem állapítható meg az alkalmasság, ugyanis 

egyik referencia esetében sem éri el a nettó ellenszolgáltatás összege az AF III.1.3) M/1. pontjában 4. részre 

előírt alkalmassági minimumfeltételt. 

A referencia ismertetésre vonatkozó nyilatkozat II. pontját továbbra sem értelemszerűen, illetve az adott 

ponthoz fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően jelölte, ugyanis a nyilatkozat II.b) pontját 

jelölte meg az ajánlattevő. Ezt kizárólag akkor jelölheti az ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

22. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a szerződést kötő másik fél az ugyanezen Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdés a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet. Ugyanakkor a referencia ismertetésben megjelölt 

szerződést kötő másik fél a fenti Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek minősül. 

- 4) pontja: Ajánlattevő a hiánypótlásában továbbra sem csatolta be az összesítő táblázatot. Az összesítő 

táblázat az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés részét képezte, ugyanakkor összesítő 

táblázatként ajánlattevő a dokumentáció VI. pontját képező, ún. igazolások és nyilatkozatok jegyzékét nyújtotta 

be. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 

 

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen o 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

 
 
A szerződés száma: [5] Rész száma:2 [5] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 3.072.435,8,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 



(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 3.072.435,8,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú egyedül érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

II.  

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 



1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 



rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 



 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 



 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 



meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 



amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

III.  

1. Neve: Agria Drink Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Kertész u. 183. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint hívta fel az ajánlattevőt igazolások benyújtására. 

 

1) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8- 16. §- ában előírtaknak megfelelően igazolni 

szíveskedjen, hogy az ajánlattevő, valamint amennyiben alvállalkozót kíván igénybe venni, úgy az alvállalkozó, 

továbbá amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, úgy az 

alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó gazdasági szereplő nem áll a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, 

valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) és kc) alpontjaira vonatkozóan jelen felhívás mellékletét képező nyilatkozat minta értelemszerű (és az ahhoz 

fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelő) kitöltésével nyilatkozni szíveskedjen! 

 

2) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8. § a) pontja értelmében a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot benyújtani szíveskedjen! 

 

3) Az AF III.1.3) pontjában foglaltak alapján a műszaki- szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint igazolni 

szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia ismertetéseket (AD 26. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően kitöltve benyújtani szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia igazolásokat (AD 27. oldala) értelemszerűen és az 



ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően benyújtani szíveskedjen! 

 

Ajánlattevő az igazolások benyújtására vonatkozó felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, 

határidőben eleget (egyáltalán nem nyújtott be igazolásokat), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. 

Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

 

 
A szerződés száma: [6] Rész száma:2 [6] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 3.408.175,- Ft + törvényes ÁFA 

 

II. 

1. Neve: Jégtrade Kft. 

2. Címe: 2220 Vecsés, Ecseri u. 0127/15/A 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 3.169.095,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 



alszempontok 

súlyszámai is) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

I. 

1. Neve: Jégtrade Kft. 

2. Címe: 2220 Vecsés, Ecseri u. 0127/15/A 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 3.169.095,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 3.408.175,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

II.  

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 



(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 



II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet  2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 



11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 



15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 



meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 



amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

 
A szerződés száma: [7] Rész száma:2 [7] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 



Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.823.068,04,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.823.068,04,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú egyedül érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 



Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

II. 

1. Neve: Agria Drink Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Kertész u. 183. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint hívta fel az ajánlattevőt igazolások benyújtására. 



 

1) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8- 16. §- ában előírtaknak megfelelően igazolni 

szíveskedjen, hogy az ajánlattevő, valamint amennyiben alvállalkozót kíván igénybe venni, úgy az alvállalkozó, 

továbbá amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, úgy az 

alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó gazdasági szereplő nem áll a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, 

valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) és kc) alpontjaira vonatkozóan jelen felhívás mellékletét képező nyilatkozat minta értelemszerű (és az ahhoz 

fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelő) kitöltésével nyilatkozni szíveskedjen! 

 

2) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8. § a) pontja értelmében a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot benyújtani szíveskedjen! 

 

3) Az AF III.1.3) pontjában foglaltak alapján a műszaki- szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint igazolni 

szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia ismertetéseket (AD 26. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően kitöltve benyújtani szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia igazolásokat (AD 27. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően benyújtani szíveskedjen! 

 

Ajánlattevő az igazolások benyújtására vonatkozó felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, 

határidőben eleget (egyáltalán nem nyújtott be igazolásokat), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. 

Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

III. 

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 



A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 



 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 



12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 



 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 



 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 



benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

 
A szerződés száma: [8] Rész száma:2 [8] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 2.641.921,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 2.641.921,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú egyedül érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 



II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

II. 

1. Neve: Agria Drink Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Kertész u. 183. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint hívta fel az ajánlattevőt igazolások benyújtására. 

 

1) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8- 16. §- ában előírtaknak megfelelően igazolni 

szíveskedjen, hogy az ajánlattevő, valamint amennyiben alvállalkozót kíván igénybe venni, úgy az alvállalkozó, 

továbbá amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, úgy az 

alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó gazdasági szereplő nem áll a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, 

valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) és kc) alpontjaira vonatkozóan jelen felhívás mellékletét képező nyilatkozat minta értelemszerű (és az ahhoz 

fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelő) kitöltésével nyilatkozni szíveskedjen! 

 

2) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8. § a) pontja értelmében a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot benyújtani szíveskedjen! 

 

3) Az AF III.1.3) pontjában foglaltak alapján a műszaki- szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint igazolni 

szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia ismertetéseket (AD 26. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően kitöltve benyújtani szíveskedjen! 



 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia igazolásokat (AD 27. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően benyújtani szíveskedjen! 

 

Ajánlattevő az igazolások benyújtására vonatkozó felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, 

határidőben eleget (egyáltalán nem nyújtott be igazolásokat), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. 

Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

III. 

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 



rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 



a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 



szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 



ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 



jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

 
A szerződés száma: [9] Rész száma:2 [9] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 



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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.393.606,28,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 



3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.393.606,28,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú egyedül érvényes ajánlatot tette. 

 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 



4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

II. 

1. Neve: Agria Drink Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Kertész u. 183. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint hívta fel az ajánlattevőt igazolások benyújtására. 

 

1) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8- 16. §- ában előírtaknak megfelelően igazolni 

szíveskedjen, hogy az ajánlattevő, valamint amennyiben alvállalkozót kíván igénybe venni, úgy az alvállalkozó, 

továbbá amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, úgy az 

alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó gazdasági szereplő nem áll a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, 

valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) és kc) alpontjaira vonatkozóan jelen felhívás mellékletét képező nyilatkozat minta értelemszerű (és az ahhoz 

fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelő) kitöltésével nyilatkozni szíveskedjen! 

 

2) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8. § a) pontja értelmében a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot benyújtani szíveskedjen! 

 

3) Az AF III.1.3) pontjában foglaltak alapján a műszaki- szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint igazolni 

szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia ismertetéseket (AD 26. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően kitöltve benyújtani szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia igazolásokat (AD 27. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően benyújtani szíveskedjen! 

 

Ajánlattevő az igazolások benyújtására vonatkozó felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, 

határidőben eleget (egyáltalán nem nyújtott be igazolásokat), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. 

Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

III. 

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 



cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 



II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 



II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 



Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 



ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 



kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

 

 
A szerződés száma: [10] Rész száma:2 [10] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

   Az eredménytelenség indoka:  
Az AF II.1.6) pontjában az Ajánlatkérő előírta, hogy az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 7. 

Amennyiben egy ajánlattevő a fenti maximális számnál (7) több részben tette az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb 

ajánlatot, úgy az ajánlatkérő az alábbi objektív és megkülönböztetéstől mentes szempontok alapján dönti el, hogy mely 

részek tekintetében nyilvánítható nyertesnek ez az ajánlattevő. 

Az adott részek- a közbeszerzési dokumentum- 1 VI.3) 9. pontjában meghatározott- becsült értékének sorrendjében, 

kezdve a legnagyobb összegű becsült értékkel. 

A Kedvenc JM Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9.) érvényes ajánlatot tett a 10. részre, azonban az Ajánlatkérő 

által a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján meghatározott objektív és megkülönböztetéstől mentes szempont szerint a 10. 

rész  tekintetében már nem nyilvánítható nyertesnek.  

A Kbt. 61. § (6) bekezdése értelmében ha valamely ajánlattevő nem nyilvánítható egy adott rész tekintetében 

nyertesnek, az értékelési szempontok alapján soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő. 

Figyelemmel arra, hogy a 10. részre kizárólag a Kedvenc JM Kft. tett érvényes ajánlatot, viszont a fentiek szerint ezen  

rész tekintetében nem nyilvánítható nyertesnek, ezért ezen rész vonatkozásában az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján eredménytelen. 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen o nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

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

 

 



1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 552.735,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 



 

II. 

1. Neve: Agria Drink Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Kertész u. 183. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint hívta fel az ajánlattevőt igazolások benyújtására. 

 

1) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8- 16. §- ában előírtaknak megfelelően igazolni 

szíveskedjen, hogy az ajánlattevő, valamint amennyiben alvállalkozót kíván igénybe venni, úgy az alvállalkozó, 

továbbá amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, úgy az 

alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó gazdasági szereplő nem áll a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, 

valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) és kc) alpontjaira vonatkozóan jelen felhívás mellékletét képező nyilatkozat minta értelemszerű (és az ahhoz 

fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelő) kitöltésével nyilatkozni szíveskedjen! 

 

2) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8. § a) pontja értelmében a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot benyújtani szíveskedjen! 

 

3) Az AF III.1.3) pontjában foglaltak alapján a műszaki- szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint igazolni 

szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia ismertetéseket (AD 26. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően kitöltve benyújtani szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia igazolásokat (AD 27. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően benyújtani szíveskedjen! 

 

Ajánlattevő az igazolások benyújtására vonatkozó felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, 

határidőben eleget (egyáltalán nem nyújtott be igazolásokat), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. 

Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

III. 

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  



 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére 

bocsátott dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni 

szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 

pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 



IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 

pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 



pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági 

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ 

pontjának kitöltése szükséges, a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 



 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 



(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 



ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 

 

 

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 



ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen o 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 
A szerződés száma: [11] Rész száma:2 [11] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 

 I. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 2.445.397,- Ft + törvényes ÁFA 

 

II. 

1. Neve: Egertej Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Sas u. 60. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 2.550.335,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 



 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 2.445.397,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 

1. Neve: Egertej Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Sas u. 60. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 2.550.335,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen o 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:2 Szállítás. 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 Fürge Trans Kft. (3351 Verpelét, Kossuth u. 71.) 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 



73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

II. 

1. Neve: Agria Drink Kft. 

2. Címe: 3300 Eger, Kertész u. 183. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint hívta fel az ajánlattevőt igazolások benyújtására. 

 

1) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8- 16. §- ában előírtaknak megfelelően igazolni 

szíveskedjen, hogy az ajánlattevő, valamint amennyiben alvállalkozót kíván igénybe venni, úgy az alvállalkozó, 

továbbá amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, úgy az 

alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó gazdasági szereplő nem áll a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, 

valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) és kc) alpontjaira vonatkozóan jelen felhívás mellékletét képező nyilatkozat minta értelemszerű (és az ahhoz 

fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelő) kitöltésével nyilatkozni szíveskedjen! 

 

2) Az AF III.1.1) pontjában foglaltak alapján a Korm. rendelet 8. § a) pontja értelmében a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot benyújtani szíveskedjen! 

 

3) Az AF III.1.3) pontjában foglaltak alapján a műszaki- szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint igazolni 

szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia ismertetéseket (AD 26. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően kitöltve benyújtani szíveskedjen! 

 

Felhívom figyelmét, hogy az AD mellékletét képező referencia igazolásokat (AD 27. oldala) értelemszerűen és az 

ehhez a mintához fűzött ajánlatkérői lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően benyújtani szíveskedjen! 

 

Ajánlattevő az igazolások benyújtására vonatkozó felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, 

határidőben eleget (egyáltalán nem nyújtott be igazolásokat), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. 

Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

III. 

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 



Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 



IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 



a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 



 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 



(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 



ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 

 

 

 
A szerződés száma: [12] Rész száma:2 [12] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 

I. 

1. Neve: M és Társa Kft. 

2. Címe: 6782 Mórahalom, Röszkei u. 48. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.752.000,- Ft + törvényes ÁFA 

 

II. 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.840.000,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 



(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. Neve: M és Társa Kft. 

2. Címe: 6782 Mórahalom, Röszkei u. 48. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.752.000,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 

1. Neve: Kedvenc JM Kft. 

2. Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 1.840.000,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árú egyedüli érvényes ajánlatot tette. 

 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

I.  

1. Neve: Ozirisz Vendéglátó Kft. 

2. Címe: 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1)  Az ajánlattevő ügyvezetőjének aláírási címpéldánya/aláírás mintája az ajánlatból hiányzik, melyet pótolni 

szükséges. 

 

2) EEKD (ajánlat 7- 23. oldala). 

 

II.A pont: A telefonszám nem megfelelő. 

II.A pont „A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.B- C pont: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és 

a munkajog terén” része: Nem került kitöltésre.  

III.C pont „Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést” része: Nem került kitöltésre. 

III.C pont „Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő 

szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett 

korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat” része: Nem került 

kitöltésre. 

  

3) Referencia ismertetése (ajánlat 29- 30., 41- 42. oldala). 

 

Mindegyik bemutatott referencia sorszáma 1. 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a minimumfeltételként előírt 

legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja alá a referencia ismertetés. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Referencia igazolás (ajánlat 43. oldala). 

 

Az AF III.1.3) M/1. pontjában előírt alkalmasság nem állapítható meg a 6. és 12. részre, ugyanis a 

minimumfeltételként előírt legalább 1 db 12 hónapon keresztül teljesített előírt összegű szállítást nem támasztja 

alá a referencia igazolás. 

 

Megfelelő tartalmú referencia igazolás ismételt benyújtása szükséges. 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 



nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 

II.  

1. Neve: Vitaleggs Kft. 

2. Címe: 5453 Mezőhék, Földvári u. 0362/6 hrsz. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 
 

1)   Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 5- 7. oldala). 

 

A 13.a) pont nem értelemszerűen került kitöltésre (vagy a mikro-, vagy a kis-, vagy a középvállalkozást szükséges 

aláhúzással jelölve választani). 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

2) Referencia ismertetése (ajánlat 14- 15. oldala). 

 

A 2. oszlopban az elérhetőség nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetés ismételt benyújtása szükséges. 

 

3) EEKD (ajánlat 21- 37. oldala). 

 

II.A pont „Csak ha a közbeszerzés fenntartott” része: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, 

vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

 

A fentiek szerint megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása szükséges. 

 

4) Ajánlattevő ajánlatából hiányzik az összesítő táblázat, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás egyetlen pontjának sem tett maradéktalanul, határidőben eleget (egyáltalán nem 

nyújtott be hiánypótlást), ezért az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás. Azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

III. 

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 



2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 

be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 



pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.  § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 



II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 



16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 



(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 

A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 



ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 

 

 

 

 
A szerződés száma: [13] Rész száma:2 [13] Elnevezés: Szállítási szerződés. 

 Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 

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

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

 

1. Neve: M és Társa Kft. 

2. Címe: 6782 Mórahalom, Röszkei u. 48. 

3. Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő valamennyi alkalmassági minimumfeltételnek maradéktalanul megfelel, az 

alkalmasságát előírásszerűen határidőben igazolta. 

4. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 8.003.040,- Ft + törvényes ÁFA 

 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 



(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, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 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 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 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:2 

 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:2 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

1. Neve: M és Társa Kft. 

2. Címe: 6782 Mórahalom, Röszkei u. 48. 

3. Ellenszolgáltatás összege: 

 

Ajánlati ár (szállítási díj) nettó 8.003.040,- Ft + törvényes ÁFA 

 

4. Ajánlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot tette. 

 

 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 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:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 

 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2 

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

 

1. Neve: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 

2. Címe: 1134 Budapest, Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 

3. Érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő az alábbi hiánypótlási felhívást küldte meg az ajánlattevőnek. 

 

1) Az Immofix Kft. cégkivonatának tanúsága szerint az ajánlattevővel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. 

Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen a fenti végrehajtási eljárással összefüggésben 

(különösen, de nem kizárólagosan: végrehajtást kérő [neve, címe, elérhetőség], végrehajtás alapjául szolgáló 

jogcím/tartozás, tartozás/követelés összege, tartozás/követelés lejártának időpontja, a legutolsó végrehajtási 

cselekmény, a végrehajtási eljárás állása a felvilágosítás megadásának időpontjában). 

 

2) Ajánlattételi nyilatkozat (ajánlat 6- 9. oldala). 

 

11. pont 2. oszlop: Az AF III.1.2) és III.1.3) pontjai tartalmazzák az alkalmassági elvárásokat, ezért ezek 

valamelyikét kell feltüntetni a 2. oszlopban, alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

esetén. 

 

11. pont 1. oszlop: A Seafood Trade Kft. elérhetősége nem került feltüntetésre. 

 

Megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozatot ismételten benyújtani szükséges.  

 

3) Konzorciumi megállapodás (ajánlat 11- 12. oldala). 

 

A megállapodásban hivatkozott Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenséget, a 70. § (1) bekezdése az ajánlatok 

elbírálását szabályozza, ezért ezen hivatkozások értelmezhetetlenek. 

 

A megállapodás nem tartalmazza a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 

dokumentum VI.3)32. pontjának 3. és 4. francia bekezdésében foglalt előírásokat, melyeket pótolni szükséges. 

 

Megfelelő tartalmú konzorciumi megállapodást ismét benyújtani szükséges. 

 

4) Az ajánlat dokumentumainak aláírása nem egyezik meg az aláírási címpéldányok szerinti aláírásokkal. 

 

A teljes ajánlatot az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírva ismételten benyújtani szükséges. 

 

5) Az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az ajánlatból hiányzik a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melyet benyújtani szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési dokumentum-2 elnevezésű, ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott dokumentum 17. oldalán található mintára, valamint az ahhoz fűzött ajánlatkérői 

lábjegyzetben foglaltakra. 

 

6) EEKD (ajánlat 16- 69 oldala). 

 

Nem az eljárás megindításának időpontjában hatályos és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátott EEKD mintát használt az ajánlattevő. 

 

Megfelelő EEKD minta felhasználásával a megfelelő tartalmú EEKD- k ismételt benyújtása szükséges. 

 

7) Kérem részletes írásbeli felvilágosítást adni szíveskedjen, hogy a közös ajánlattevők miért 2- 2 EEKD- t nyújtottak 



be. 

 

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplőnként kizárólag egyetlen EEKD 

nyújtható be ugyanazon közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 

 

8) EEKD (ajánlat 16- 28. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

9) EEKD (ajánlat 29- 42. oldala). 

 

II.A pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Nem került kitöltésre. 

II.C pont: Nem a Korm. rendelet előírásainak, valamint az EEKD ezen pontjához fűzött kitöltési segédletnek 

megfelelően került kitöltésre, illetve az ezekben leírt dokumentumok hiányoznak. 

II.D pont: Alvállalkozók igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi nyilatkozat 12. 

pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

IV.B.2a) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.1b) pont: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

IV.C.10 pont: Alvállalkozók 7 %- os mértékű igénybevételét jelölte az ajánlattevő, ugyanakkor az ajánlattételi 

nyilatkozat 12. pontjában ajánlattevő azt jelezte, hogy alvállalkozót nem kíván igénybe venni. 



 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

10) Közös ajánlattevők ajánlatából hiányzik a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához 

kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában az EEKD. 

 

A kapacitást nyújtók vonatkozásában is EEKD- k benyújtása szükséges. 

 

11) EEKD (43- 55. oldal). 

 

II.A pont: A postai cím nem egyezik meg a cégkivonatban szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

12) EEKD (ajánlat 56- 69. oldala). 

 

II.A pont: A postai cím és az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

II.A pont „a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 

rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással” része: Nem került kitöltésre. 

II.A e) pont: Nem került kitöltésre. 

II.A pont „Részek” része: Közös ajánlattevők nem kizárólag az itt felsorolt részekre tettek ajánlatot. 

II.B pont: Az e- mail cím nem egyezik meg a felolvasólapon szereplő adattal. 

III.B pont „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat” része: Nem került kitöltésre. 

IV. pont: Ajánlatkérő az AF III.1.2) és III.1.3) pontja értelmében „a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő 

egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. 

részében szereplő részletes információk megadását.” Azaz kizárólag az EEKD IV. ἀ pontjának kitöltése szükséges, 

a IV. A- D. pontok kitöltése mellőzendő. 

IV.A.2 pont: A beszerzés tárgya árubeszerzés és nem szolgáltatás. 

 

A fentiek szerint ellentmondás mentes, megfelelően kitöltött EEKD ismételt benyújtása, illetve amennyiben az 

ellentmondás feloldása miatt szükséges, úgy megfelelő tartalmú ajánlattételi nyilatkozat ismételt benyújtása 

szükséges. 

 

13) Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlat 72- 76. oldala). 

 

A nyilatkozat keltének időpontja nem felel meg az AF III.1.1) pontjában előírtaknak („A kizáró okok tekintetében 

az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 



szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívásfeladásának napjánál.”). 

 

Megfelelő keltezésű nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges.  

 

14) Referencia ismertetése (ajánlat 82. oldala). 

 

Az ellenszolgáltatás ne. értéke nem egyezik meg az EEKD- ban (ajánlat 65. oldala) meghatározott ne. értékkel. 

 

Megfelelő tartalmú referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

15) Referencia ismertetése (ajánlat 82., 84- 90. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia ismertetésből nem derül ki, hogy 12 hónapos 

időtartamra milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

16) Referencia igazolás (ajánlat 92. oldala). 

 

Az igazolás nem cégszerűen került aláírásra (bélyegző hiányzik), melyet pótolni szükséges. 

 

17) Referencia igazolás (ajánlat 93. oldala). 

 

Az alkalmasság nem állapítható meg, ugyanis a referencia igazolásból nem derül ki, hogy 12 hónapos időtartamra 

milyen összegű volt a nettó ellenszolgáltatás. 

 

18) Nyilatkozat üzleti titokról (ajánlat 95. oldala). 

 

Az üzleti titokként megjelölt 1. oldala az ajánlatnak az ajánlat fedlapját tartalmazza (ami nem tartalmaz üzleti 

titoknak minősíthető információkat). 

„Az üzleti titok üzleti titoknak minősül” megfogalmazásnak nincs értelme (szükséges meghatározni, hogy az 

ajánlat mely részei minősülnek üzleti titoknak). 

 

Megfelelő tartalmú üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételt benyújtása szükséges. 

 

19) Nyilatkozat változásbejegyzésről (ajánlat 96. oldala). 

 

A nyilatkozatot tevő székhelye nem megfelelően került meghatározásra, melyet javítani szükséges. 

 

20) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (ajánlat 99. oldala). 

 

A kiegészítő tájékoztatások számát a nyilatkozat nem tartalmazza, melyet pótolni szükséges. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás során 1 db kiegészítő 

tájékoztatás született. 

 

21) Beárazott költségvetés (üzleti titok 5. oldala). 

 

Közös ajánlattevők a füstölt csemege szalonna tételt nem árazták be. 

 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum-1 elnevezésű, 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentum VI.3) 23- 24. pontjai értelmében ajánlattevők szakmai 

ajánlatukat a dokumentációban foglaltak szerint, valamint a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések 

hiánytalan és változtatásmentes beárazásával adják meg. 

Az egyes részekre kizárólag akkor lehet érvényesen ajánlatot tenni, ha az adott részhez tartozó valamennyi sorban 

feltüntetett árura ajánlatot tesz az ajánlattevő. Az ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazatlan költségvetés 

változtatás mentes, maradéktalan beárazásával adja meg. 



 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírt hiánypótlási 

korlátokra is. 

 

A fenti tételt pótolni szükséges, illetve részletes írásbeli indokolás benyújtása szükséges arról, hogy a fenti tételt a 

közös ajánlattevők miért nem árazták be. 

 

22) Közös ajánlattevők az eredeti ajánlatukban az ajánlattételi nyilatkozatok (ajánlat 6. és 9. oldala) 11. pontjában 

alkalmassághoz kapacitást nyújtó szervezetként jelöltek meg szervezeteket oly módon, hogy a közös ajánlattevők 

meghatározták az ajánlattételi nyilatkozatok ugyanezen pontjában azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. 

részek), amelyhez igénybe kívánják őket venni, valamint azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják 

ezeket a szervezeteket igénybe venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

A hiánypótlásban becsatolt ajánlattételi nyilatkozatok (hiánypótlás 5. és 8. oldala) 12. pontjában, illetve az EEKD 

(hiánypótlás 15. és 29. oldala) II.D pontjában a közös ajánlattevők az eredeti ajánlattal megegyezően megjelölték 

azokat a részajánlattételi köröket (1., 2., 4., 6. részek), amelyhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, valamint az 

eredeti ajánlattal megegyezően azt is, hogy a szerződés teljesítésében miként kívánják az alvállalkozókat igénybe 

venni („szállítás, szállítójármű sofőrrel”). 

 

Kérem részletes felvilágosítást adni szíveskedjen az alábbiakkal kapcsolatban: 

 

A hiánypótlásban az alvállalkozók miért nem ismertek (név, cím és elérhetőség szerint), ha az ajánlatban 

ugyanazon részajánlattételi körök (1., 2., 4., 6. részek) és szerződés teljesítésében való ugyanazon közreműködés 

(„szállítás, szállítójármű sofőrrel”) vonatkozásában a bevonandó szervezetek ismertek voltak, illetve az 

ajánlatban benyújtott EEKD- k (ajánlat 16- 28., 29- 42. oldala) II.D pontjában is alvállalkozó igénybevételét 

jelölte (sőt az EEKD- k IV.C pontjában a közreműködés %- a is meghatározásra került)? 

 

23) Ajánlattevő ajánlata a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében az alábbi rész(ek) vonatkozásában. 

 

11. rész. 

 

Kérem részletes írásbeli indokolást adni, valamint az ajánlat tartalmát megalapozó részletes adatokat (minden 

tényt, adatot, kalkulációt) megadni szíveskedjen! A részletes írásbeli indokolás, az ajánlat tartalmát megalapozó 

adatok (valamint ezek alátámasztásául szolgáló igazolások) terjedjenek ki értelemszerűen legalább a következő 

körülményekre: 

Anyag/előállítási/beszerzési/szállítási költség, kalkuláció. 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt 

információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

Ajánlatkérő figyelembe veheti a Kbt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott objektív alapú indokolást. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben és maradéktalanul nem tett eleget az alábbiak 

szerint. 

 

Hiánypótlási felhívás: 

- 3) pontja: Közös ajánlattevők hiánypótlásában becsatolt konzorciumi megállapodása továbbra is a Kbt. 25. §- 

a alapján jött létre, ugyanakkor a Kbt. 25. §- a az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 

A konzorciumi megállapodás alapján a szállítási díjra kizárólag az egyik konzorciumi tag (Glorex Kft.) 

jogosult, amely a Kbt., valamint a Kbt. 2. § (8) bekezdése szerinti alkalmazandó Ptk. rendelkezéseibe ütközik 

az alábbiak miatt. 

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel kell írásban megkötni. 

A Kbt. 3. § 24. pontja értelmében közbeszerzési szerződés a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés; 



A Ptk. 6:215. §- a értelmében az adásvételi szerződéssel megegyező szállítási szerződés alapján az eladó 

(szállító) a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő (megrendelő) a vételár megfizetésére és a dolog 

átvételére köteles. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a 

másik konzorciumi tag (Immofix Kft.) is aláírja a közbeszerzési szerződést, azaz a másik konzorciumi tag is 

szerződő fél és eladónak (szállítónak) minősül. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés visszterhes szerződés, azaz mind a Kbt., 

mint a Ptk. értelmében a szerződést eladóként (szállítóként) aláíró felek szállítási díjra jogosultak. Azaz 

amennyiben egy megállapodás az egyik eladó (szállító) szállítási díjra való jogosultságát kizárja, az a 

megállapodás a fentiek szerint jogszabályba ütközik. 

- 8) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

- 9) pontja: A közös ajánlattevők által hiánypótlásban benyújtott EEKD II.Ae) pontja nem megfelelően került 

kitöltésre, ugyanis a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről megfelelő internetcím 

megadásával a közös ajánlattevők meg tudják adni az ajánlatkérőnek a szükséges információt. Ezzel szemben 

a közös ajánlattevők ebben a pontban akként nyilatkoztak, hogy sem az igazolást, sem az ajánlatkérő általi 

ellenőrzéshez szükséges információt nem adják meg. 

A hiánypótlásban benyújtott EEKD II.B pontjában ismét ellentmondásosan (nem a felolvasólapon 

meghatározott e- mail címnek megfelelően) jelölte meg az e- mail címet az ajánlattevő. 

- 13) pontja: A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az Immofix Kft. képviseletében tette az ügyvezető, 

ugyanakkor a közjegyzői tanúsítás a Glorex Kft. nyilatkozatára vonatkozik. 

- 15) pontja: A hiánypótlásban benyújtott valamennyi referencia ismertetés tanúsága szerint- összevetve az 

eredeti ajánlatban benyújtott referencia ismertetéssel- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan 

összegű nettó ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő 

időtartam alatt. Ez a körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak.  

- 17) pontja: A hiánypótlásban benyújtott referencia igazolás tanúsága szerint- összevetve az eredeti ajánlatban 

benyújtott referencia igazolással- egy évig (12 hónap) terjedő időtartam alatt ugyanolyan összegű nettó 

ellenszolgáltatásért teljesített szállítást az ajánlattevő, mint két évig (24 hónap) terjedő időtartam alatt. Ez a 

körülmény nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. 

- 18) pontja: A hiánypótlásban benyújtott üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ismételten nem megfelelően került 

benyújtásra, ugyanis a nyilatkozatban megjelölt oldala az ajánlatnak nem tartalmaz információt. 

Az ajánlattevő ajánlata a fentiek szerint hibás, azaz ajánlata a 2015. évi CXLIII. tv. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelen. 
 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016.  ... (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2016.  ...  (éééé/hh/nn) 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.  ... (éééé/hh/nn) 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.  ... (éééé/hh/nn) 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk:2 

  

  



 1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 

 
Jelen összegezést a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. §- a alapján ellenjegyzem (lajstromszám: 167). 
 

 

 

 

 

 

dr. Szilvási Dénes 

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

 


