9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Élelmiszer alapanyagok beszerzése 7

részajánlattételi körben (összesen 245 439 kg, 108 910 liter, 1 601 894 darab, 786
csomag, 8 144 doboz)
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második rész XII. fejezet szerinti nyílt eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2014/S 134-240264 2014/07/16
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 27 ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1.) Ajánlattevő neve: Immofix Kft. címe: 1037 Budapest, Táborhegyi u. 16.
Ajánlati ár (nettó Ft):
„B” rész: mirelit áru
10 414 746,„C” rész: tej- tejtermékek
39 429 052,„D” rész: friss tőkehús,
18 973 294,húsipari készítmények
5 108 675,baromfis felvágottak
4 874 925,„E” rész: baromfihúsok
9 213 020,„F” rész: fűszért termékek
34 420 770,„G” rész: instant italporok, és egyebek
11 982 455,2.)Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft. címe: 2220 Vecsés, Régi Ecseri u. 0127/3
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„B” rész: mirelit áru
10 090 708,- FT
„E” rész: baromfihúsok
8 486 545
3.)Ajánlattevő neve: Seafood Trade Kft. címe:2890 Tata, Déli Ipari Park. Molnár u. 3.
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„B” rész: mirelit áru
10 347 630,4.)Ajánlattevő neve: Teke Jenőné egyéni vállalkozó címe: 9675 Bögöte, Szabadság utca 56.
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„A” rész: kenyér és friss pékáru
11 950 625,-

5.)Ajánlattevő neve:
EC KERESKEDELMI és VÁLLALKOZÁSI Kft. címe: 9791 Torony, Újvári u. 4
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„F” rész: fűszért termékek
29 429 390,6.)Ajánlattevő neve: AG FOODS HUNGARY Kft címe: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„G” rész: instant italporok, és egyebek
5 658 860 HUF
7.)Ajánlattevő neve: Sajt-Kalmár Kft. címe: 3572 Sajólád, Kossuth u. 9
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„C” rész: tej- tejtermékek
39 224 126,„D” rész: friss tőkehús, húsipari készítmények baromfis
34 212 090,felvágottak
„E” rész: baromfihúsok
9 418 350,8.)Ajánlattevő neve:
Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. címe: 8360 Keszthely, Hévízi u. 130
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„F” rész: fűszért termékek
34 051 200,9.) Ajánlattevő neve: Kanizsa Pékség Zrt. címe: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 95
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„A” rész: kenyér és friss pékáru
12 175 755,10.) Ajánlattevő neve: Halker Kft címe: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„B” rész: mirelit áru
10 450 605,„D” rész: friss tőkehús, húsipari készítmények baromfis
27 297 217,felvágottak
„E” rész: baromfihúsok
8 404 800,11.) Ajánlattevő neve: EGERSZEGHÚS Hentesáru Nagykereskedelmi Kft.
címe: 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2:
Rész
Ajánlati ár (nettó Ft):
„C” rész: tej- tejtermékek
39 157 792,„D” rész: friss tőkehús, húsipari készítmények baromfis
31 005 005,felvágottak
„E” rész: baromfihúsok
9 632 975,-

Ajánlattevőkkel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlattevők által benyújtott pályázatok mindenben megfelelnek az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Gast-Food Bt.(5435 Martfű, Móricz Zsigmond út 1.) –
1./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 10. §
szerint kell igazolnia, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2)
bekezdés és az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya
alá
Ajánlattevő hiánypótlás keretén belül sem csatolta a hatályos törvény szerinti
nyilatkozatot
2./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
pontjában előírta:
M.2) 310/2011 (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a
megajánlott áru jellegének megfelelő – szállítására alkalmas, érvényes engedéllyel
(forgalmi engedély, speciális áru szállítására külön szakhatóság által kibocsátott
engedély) rendelkező szállítóeszközeinek bemutatását.
Ajánlattevő nem teljes körűen igazolta a szállító eszközöket, hiánypótlás keretén belül
sem csatolta a szállítóeszköz forgalmi engedélyének az érvényességi idejét igazoló
oldalát.

Sió-Friss Kft. (8600 Siófok, Május 1 u. 0306/30 hrsz)
1./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 10. §
szerint kell igazolnia, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2)
bekezdés és az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya
alá
Ajánlattevő nem csatolta hiánypótlás keretén belül sem a közjegyző által hitelesített
hatályos törvény szerinti nyilatkozatot.
2./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
pontjában előírta:
M.2) 310/2011 (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a
megajánlott áru jellegének megfelelő – szállítására alkalmas, érvényes engedéllyel
(forgalmi engedély, speciális áru szállítására külön szakhatóság által kibocsátott
engedély) rendelkező szállítóeszközeinek bemutatását.
M.2.1.) ha nem rendelkezik legalább 2 db – az adott részben megajánlott élelmiszer
jellegének megfelelő– engedéllyel (forgalmi engedély, speciális áru szállítására
külön szakhatóság által kibocsátott engedély) rendelkező szállítóeszközzel
Ajánlattevő nem teljes körűen igazolta a szállító eszközöket, a minimum 2 darab
szállítóeszköz forgalmi engedélyét hiánypótlás keretén belül sem csatolta.

FERROSÜT Sütő- és Édesipari Kft. (9700 Szombathely, Jáki u. 6.)
1./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 10. §
szerint kell igazolnia, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2)

bekezdés és az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya
alá
Ajánlattevő hiánypótlás keretén belül sem csatolta a hatályos törvény szerinti
nyilatkozatot

Zalaco Sütőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 34.)
1./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 10. §
szerint kell igazolnia, hogy az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2)
bekezdés és az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya
alá
Ajánlattevő hiánypótlás keretén belül sem csatolta a hatályos törvény szerinti
nyilatkozatot.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlat ár
Rész
(nettó Ft)
A
Teke Jenőné
kenyér és friss pékáru
11 950 625,egyéni vállalkozó
B
mirelit áru
Jégtrade Kft.
10 090 708,C
tej- tejtermékek
Egerszeghús Kft.
39 157 792,D
friss tőkehús, húsipari
Halker Kft.
27 297 217,készítmények baromfis felvágottak
E
baromfihúsok
Halker Kft.
8 404 800,F
EC. Kereskedelmi és
fűszért termékek
29 429 390,Vállalkozási Kft
G
instant italporok, és egyebek
AG-FOODS Kft
5 658 860,-

Érvényes ajánlatot tettek.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlat ár
Rész
(nettó Ft)
A
kenyér és friss pékáru
Kanizsa Pékség Zrt
12 175 755,-

Érvényes ajánlatot tett.
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014/11/29
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014/12/08
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014/10/31
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014/11/28
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

