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Mágy- élelmiszerek beszerzése- 2016. Tájékoztató eljárás
eredméynéről.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/131
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.11.14.
Iktatószám: 13521/2016
CPV Kód: 15000000-8
Ajánlatkérő: Mátrai Gyógyintézet
Teljesítés helye: HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312;HU312

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:

Kedvenc JM Kft.;Kedvenc JM Kft.;Egertej
Kft.;;Kedvenc JM Kft.;Jégtrade Kft.;Kedvenc JM
Kft.;Kedvenc JM Kft.;Kedvenc JM Kft.;;Kedvenc JM
Kft.;M és Társa Kft.;M és Társa Kft.

Ajánlatkérő típusa: Központi szintű költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet

Nemzeti azonosítószám: AK04972

Postai cím: 7151. hrsz. - -

Város: Gyöngyös-Mátraháza

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3233

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Jancsek Péter

Telefon: +36 37574505

E-mail: titkarsag.vezeto@magy.eu

Fax: +36 37374091

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magy.eu

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

x Egyéb típus: Központi szintű költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

x Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés.

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Mátrai Gyógyintézet- élelmiszer beszerzése- 2016.
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 46026833 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Húsok.

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
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A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Húsipari termékek.

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Húsipari termékek- 9.800 kg húskészítmény

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Tej- tejtermékek.

Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Sütőipari termékek.

Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15612500-6
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
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 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Konzervek, befőttek, lekvárok.

Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Mirelit áruk.

Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15331100-8
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Mirelit áruk (Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök; konyhai tészták)- 12.945 kg, 180 db
gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai tészta

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru.

Rész száma: 7
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15870000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Malomipari termékek.

Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Malomipari termékek- 1.000 cs glutén mentes kenyérpótló termék, 6.507 kg malomipari termék,
tészta, egyéb cereália
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Cukor és egyéb édesipari termékek.

Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15830000-5
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Cukor és egyéb édesipari termékek- 15.100 db édesipari termék, 200 liter édesítőszer, 2.601 kg
cukor és egyéb cukorkészítmény, 400 dz cukorpótló készítmény

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Italok.

Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Italok- 4.560 filter tea, 1.720 liter ásványvíz, rostos lé, 4.000 db. ásványvíz, kávékészítmény, 205
kg. teafű, kávé, 600 dz üdítő ital

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.
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II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Zsiradékok.

Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Tojás.

Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Tojás- 80.000 db tojás



12

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2.1)

Elnevezés: Szállítási szerződés. Zöldségek- gyümölcsök- savanyúságok.

Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151
hrsz.)- élelmezési osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

 Minőségi kritérium –

 Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára (a jelen felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított
időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított- országos, regionális- közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

 Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 111 - 196886

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

 A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
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IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

 Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés. Húsok.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Kedvenc JM Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyár u. 9.

Város: Gyöngyös

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: HU

E-mail: ertekesites@kedvencjm.hu

Telefon: +36 37507020

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 37373782

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9247500

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 9005150
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vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szállítási szerződés. Húsipari termékek.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Kedvenc JM Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyár u. 9.
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Város: Gyöngyös

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: HU

E-mail: ertekesites@kedvencjm.hu

Telefon: +36 37507020

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 37373782

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6984900

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 5907500

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szállítási szerződés. Tej- tejtermékek.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Egertej Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Sas u. 60.

Város: Eger

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3300

Ország: HU

E-mail: egertej@egertej.hu

Telefon: +36 36513100

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 36516796

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8162480

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 6813620

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szállítási szerződés. Sütőipari termékek.

Szerződés/rész odaítélésre került nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 6297 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)



19

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Szállítási szerződés. Konzervek, befőttek, lekvárok.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Kedvenc JM Kft.

Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Kenyérgyár u. 9.

Város: Gyöngyös

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: HU

E-mail: ertekesites@kedvencjm.hu

Telefon: +36 37507020

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 37373782

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2945960

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 3072436

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Szállítási szerződés. Mirelit áruk.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Jégtrade Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Ecseri út 0127/15/A

Város: Vecsés

NUTS-kód: HU102

Postai irányítószám: 2220

Ország: HU

E-mail: d.fazekas@jegtrade.hu

Telefon: +36 29552376

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 29552374

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3512090

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 3169095

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Szállítási szerződés. Fűszerek, ízesítők, egyéb
fűszeráru.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Kedvenc JM Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyár u. 9.

Város: Gyöngyös

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: HU

E-mail: ertekesites@kedvencjm.hu

Telefon: +36 37507020

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 37373782

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1558590

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 1823068

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Szállítási szerződés. Malomipari termékek.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Kedvenc JM Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyár u. 9.

Város: Gyöngyös

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: HU

E-mail: ertekesites@kedvencjm.hu

Telefon: +36 37507020

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 37373782

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1774890

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 2641921

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Szállítási szerződés. Cukor és egyéb édesipari
termékek.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Kedvenc JM Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyár u. 9.

Város: Gyöngyös

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: HU

E-mail: ertekesites@kedvencjm.hu

Telefon: +36 37507020

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 37373782

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1176600

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 1393606

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Szállítási szerződés. Italok.

Szerződés/rész odaítélésre került nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 6297 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
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Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Szállítási szerződés. Zsiradékok.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: Kedvenc JM Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kenyérgyár u. 9.

Város: Gyöngyös

NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3200

Ország: HU

E-mail: ertekesites@kedvencjm.hu

Telefon: +36 37507020

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 37373782

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2539510

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 2445397

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Szállítási szerződés. Tojás.

Szerződés/rész odaítélésre került igen



29

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: M és Társa Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Röszkei u. 48.

Város: Mórahalom

NUTS-kód: HU333

Postai irányítószám: 6782

Ország: HU

E-mail: mestarsakft@gmail.com,

Telefon: +36 62580660

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 62580663

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2000000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 1752000

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Szállítási szerződés. Zöldségek- gyümölcsök-
savanyúságok.

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

 Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

 Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/11/02 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: M és Társa Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Röszkei u. 48.

Város: Mórahalom

NUTS-kód: HU333

Postai irányítószám: 6782

Ország: HU
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E-mail: mestarsakft@gmail.com

Telefon: +36 62580660

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 62580663

A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8004600

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 8003040

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

Az eljárás a 4. és 10. részek vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján eredménytelen
az alábbiak szerint.
1. 4. rész: Erre a részre tett valamennyi ajánlat érvénytelen.
2. 10. rész: Az AF II.1.6) pontjában az Aj.kérő előírta, hogy az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek
maximális száma: 7.
A Kedvenc JM Kft. érvényes ajánlatot tett a 10. részre, azonban az Aj.kérő által a Kbt. 61. § (6) bek.
alapján meghatározott objektív és megkülönböztetéstől mentes szempont szerint a 10. rész
tekintetében már nem nyilvánítható nyertesnek.
A Kbt. 61. § (6) bek. 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 eredménytelen.
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § 
rendelkezései szerint. 
A VI.3) pontban kimerített karakterkorlátozás miatt a VI.3) pontjában foglaltakat jelen pontban 
foglaltakkal egészítem ki. 
I. 
1. 5., 7- 11. rész: Agria Drink Kft. 3300 Eger, Kertész u. 183. 11175724-2-10. 
2. 3., 11. rész: Egertej Kft. 3300 Eger, Sas u. 60. 11067555-2-10. 
3. 2. rész: Funkció Kft. 9232 Darnózseli, Fő u. 94. 10697922-2-08. 
4. 1- 2., 4- 13. rész: Glorex Media Trade Kft.; Immofix Kft. közös ajánlattevők 1134 Budapest, 
Janicsár u. 9.; 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16. 13868565-2-41; 13528393-2-41. 
5. 6. rész: Jégtrade Kft. 2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A 10828694-2-13. 
6. 1- 3., 5- 12. rész: Kedvenc JM Kft. 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9. 11173375-2-41. 
7. 1- 2. rész: LÉTAI- HUSZTI Kft. 4281 Létavértes, Petőfi u. 80. 13922852-2-09. 
8. 12- 13. rész: M és Társa Kft. 6782 Mórahalom, Röszkei u. 48. 11392929-2-06. 
9. 5- 12. rész: Ozirisz Vendéglátó Kft. 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36. 10612626-2-16. 
10. 4. rész: Parádi Pékség Kft. 3240 Parád, Kossuth u. 71/A. 24339719-2-10. 
11. 1. rész: Tóth Tamás Kft. 3360 Heves, Hunyadi u. 24/B. 11179546-2-10. 
12. 12. rész: Vitaleggs Kft. 5453 Mezőhék, Földvári út 0362/6 hrsz 12600614-2-16. 
II. 
3. rész: 
Valószínűsíthető alvállalkozó igénybevétele. Az igénybevétel mértéke nem állapítható meg. Nyertes
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ajánlattevő szállításhoz veszi igénybe az alvállalkozót.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/11/08 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása

 Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

 nyílt eljárás

 meghívásos eljárás

 A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

 Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

 verseny hiánya technikai okokból

 a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

 a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
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 Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

 Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

 A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

 Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

 Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

 Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

 az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

 a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében

 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása

 A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500
szóban)
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