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Az Ön által elkü ldött hirdetmény a ma i naptól, közép-eu rópai idő szerint 09 .00 órától lesz
h ozzáférhető az Eu rópai Un ió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (H L S), a TED (Tenders
Electronic Daily) adatbázisában.
Ettő l kezdv e a
80254-2017
jelre k likkelve megtekintheti a közzétett hirdetményt.

' A TED az Európa i Unió közbeszerzési adatbázisa.
Az adatbázis elérhető a http://http://ted .europa.eu/
FIGYELMEZTETÉS
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELJÁRÁS EREDM É NYÉRŐL:
Felhívjuk a f igyelmet, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélési eljá rásainak
összehangolásáról szóló irányelvek értelmében a közbeszerzési szerződést odaíté l ő
aján l atkérőknek - a szóban forgó irányelvekben kikötött h atá ridő n belül - értesítést kell
kü ldeniü k a szerződés-od a ítélési elj árás ered ményéről. Az irányelvek a követ kező weboldalon
találhatók : http://ted.europa.eu/.
Figyelem! Ez egy automatikusan generált üz enet. Kérjük ne használja a "Válasz"
funkciót, illetve a Kiadóhivatallal való kapcsolatfelvételhez se ezt az e-mail címet
használja. Amennyiben kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a TED
honlapján található visszajelzés link segítségével.
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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80254-2017:TEXT:H U:HTML

Magyarország-Kazincbarcika: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

2017/S 044-080254
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
1. szakasz: Ajánlatkérő
1.1)
Név és címek
Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
AK15503
Munkácsy tér 1.
Kazincbarcika
3700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalainé Homola Andrea
Telefon: +36 48799211
E-mail: szalaine.h.andrea@barcikaholding.hu
Fax: +36 48510562
NUTS-kód: HU311
lnternetcím{ek}:
Az ajánlatké rő általános címe: http://www.barcikacentrum. hu/

1.1)

Név és címek

Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft.
AK17296
Egressy tér 3.
Kazincbarcika
3700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ronyecz Róbert
Telefon: +36 48820303
E-mail : ronyecz@timpanonkft.hu
Fax: +36 48820303
NUTS-kód: HU311
lnternetcím{ek}:
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.barcikaprima.hu

1.2)

Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

1.4)

Az ajánlatkérő típusa

Egyéb típus: korlátolt felelősségű társaság
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S44
http://ted .europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás e redményéről - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/ 16

HL/S S44
03/03/2017
80254-2017-HU

1.5)

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás

2 / 16

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz : Tárgy

11.1)

A beszerzés mennyisége

11.1.1)

Elnevezés:
Élelmiszerek beszerzése.

11 .1.2)

Fő CPV-kód
15000000

11.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

11 .1.4)

Rövid meghatározás:
Élelmiszerek beszerzése.

11.1. 6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen

11.1.7)

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 109 792 847.00 HUF

11. 2)

Meghatározás

11.2.1)

Elnevezés:
Marhahús
Rész száma: 1

11 .2.2)

További CPV-kód(ok}
15100000

11 .2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód : HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
1. rész: 1 300 kg.
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyi ségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatké rő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen
a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrend elő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100 OOO HUF.
Ahol ajánl atkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
éNénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánl atkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyené rtékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenérté kűség bizonyítása az ajánlattevő fel adata. Amennyiben ajánlattevő nem
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tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt minőséggel,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

11.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min. 10 %) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90
11 .2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

11.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

11.2.14)

További információk

11.2)

Meghatározás

11.2.1)

Elnevezés:
Sertéshús
Rész száma: 2

11.2.2)

További CPV-kód(ok)
15100000

11.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül tö rténő fi x ártartás mellett.
2. rész: 26 300 kg.
Az áru csoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen

a nyertes Ajánlattevőtől, a Megre ndelő által e lőre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpo ntban aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100 OOO HUF.
Ahol aján latkérő nem határoz meg kiszerelést, azon term ékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánl atkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatké rő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem
tudja igazolni , hogy az általa megajánlott termék egye nértékű minőségű az aj ánlatké rő által előírt minőséggel ,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
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konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Ahol

aján latkérő

11.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min. 10 %) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

11.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

11.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

11.2.14)

További információk

11.2)

Meghatározás

11.2.1)

Elnevezés:
Húskészítmény, hentesáru
Rész száma: 3

11.2.2)

További CPV-kód(ok)
15100000

11. 2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
3. rész: 13 130 kg.
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendelj en
a nyertes Ajánlattevőtől , a Megrendelő által elő re nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Meg rendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100 OOO HUF.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egye né rtékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egye nértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem
tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt m inőséggel ,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
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11. 2.5)

Értékelési szempontok
Mi nőség i kritéri um - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(% ,) (min. 10 %) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90
11. 2.11)
11.2.13)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

11. 2.14)

További információk

11.2)

Meghatározás

11.2.1)

Elnevezés:
Baromfi
Rész száma: 4

11.2.2)

További CPV-kód(ok}
15100000

11.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
4. rész: 20 250 kg.
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott men nyiségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatl an költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen
a nyertes Ajánlattevőtől , a Megrendel ő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei

ki elégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Megrendel ő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100 OOO HUF.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatké rő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egye nértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánl attevő nem
tudja igazolni , hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az aján latkérő által e lőírt minőséggel ,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, e redetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértelm ű és közé rthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
11. 2.5)

Értékelési szempontok
Minőség i kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(% ,) (min. 10 %) / Súlyszám: 10
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Ár - Súlyszám: 90
11.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

11.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

11.2.14)

További információk

11.2)

Meghatározás

11.2.1)

Elnevezés:
Mirelit zöldség, gyümölcs, hal
Rész száma: 5

11.2.2)

További CPV-kód{ok)
15300000
15220000

11.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül törté nő fix ártartás mellett.
5. rész: 25 900 kg.
Az áru csoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott me nnyiségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartj a magának a jogot, hogy további terméket rendeljen
a nyertes Ajánlattevőtől, a M eg re ndelő által e lőre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítj a Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100 OOO HU F.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon term ékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
term ékeknél, ahol aj ánl atkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
éNénytelenségét eredményezi az adott rész tekintet ében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánl attevő feladata. Amenny iben ajánlattevő nem
tudja igazolni , hogy az általa megajánlott termék egye nértékű minőségű az ajánlatké rő által elő írt minőségge l,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata éNénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyé rtelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

11.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min. 10 %) / Súlyszám : 10
Ár - Súlyszám: 90
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11.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

11.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
11.2.14)

További információk

11.2)

Meghatározás

11.2.1)

Elnevezés:
Sütőipari termékek
Rész száma: 6

11.2.2)

További CPV-kód(ok)
15612500

11.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11 .2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
6. rész: 433 600 db, 57 820 kg.
Az áru csoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valam int a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen

a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100 OOO HUF.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
A hol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az aján lattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem
tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az aján latké rő által előírt minőséggel,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértelm ű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
11 .2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min. 10 %) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

11 .2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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11.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

11.2.14)

További információk

11. 2)

Meghatározás

11. 2.1)

8 / 16

Elnevezés:
Tejterm ékek
Rész száma: 7

11.2.2)

További CPV-kód(ok)
15500000

11.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11. 2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül törté nő fix ártartás mellett.
7. rész: 40 OOO liter, 93 100 db, 18 200 kg , 8 300 doboz.
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatké rő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen
a nyertes Aján lattevőtől , a M eg rende lő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kiel égítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítj a Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100 OOO HUF.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánl atkérő ki szerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében .
Ahol ajánl atkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenérté kűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem
tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egye nértékű m inőségű az ajánlatkérő által előírt minőséggel ,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol aján latkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típu sú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértel mű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánl atkérő az „azzal egyenértékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

11.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min. 10 %) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

11.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

11.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

03/03/2017
S44
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás ered mé nyéről - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8 / 16

HL/S S44
- - Árubeszerzések - Táj ékoztató az eljárás ered ményéről - Nyílt eljárás

03/03/2017

9 / 16

80254-2017-HU

11.2.14)

További információk

11.2)

Meghatározás

11.2.1)

Elnevezés:
Tojás
Rész száma: 8

11.2.2)

További CPV-kód(ok}
03142500

11.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helysz íne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

11.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
8. rész: 85 OOO db.
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valam int további információ a Dokumentáció része.
A hol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánl atkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánl atké rő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem
tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatké rő által előírt minőséggel,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánl atkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyé rtelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, aján latkérő az „azzal egyené rtékű" terméket is
elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

11.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min. 10 %) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 90
11.2.11)
11.2.13)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

11.2.14)

További információk

IV. szakasz : Eljárás
Meghatározás

IV.1)

IV. 1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

03/03/2017

S44

http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás e red ményéről - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9 / 16

HL/S S44
03/03/ 2017
80254-2017-HU

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredmé nyéről - Nyílt eljárás

IV.1.6)

Elektroniku s árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A sze rződ és a közbeszerzési megállapodás (G PA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Admini sztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 242-441036

IV.2.8)

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)

Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

10 / 16

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Ré sz száma: 1
Elnevezés :
Adásvételi sze rződés
Szerződés/rész

odaítélésre került: igen

V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017

V.2.2)

Aj ánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
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 sze replők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes aj ánlattevő neve és címe
Belovecz és Társa Kft.
Dobó K. u. 32.
Szerencs
3900
Magyarország
NUTS-kód: HU311
A nyertes aj án lattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződ és/ré sz értékére vonatkozó információk {áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 200 000.00 HU F
A szerződ és/ rész végleges összértéke: 1 380 000.00 HU F

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:
Adásvételi szerződés
Szerződés/rész

03/03/2017
S44
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V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2

11 / 16

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: o
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Belovecz és Társa Kft.
Dobó K. u. 32.
Szerencs
3900
Magyarország
NUTS-kód: HU311
A nyertes aján lattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26 OOO 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 23 574 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:
Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2)

Az eljárás eredménye

V.2. 1)

A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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
Közétkeztetést Pályázó Kft.
Balmazújvárosi u. 10.
Debrecen
4002
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Magyarország
NUTS-kód: HU321
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16 OOO 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 894 720.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

v.

szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:
Adásvételi szerződés
Szerződés/rész

odaítélésre került: igen

V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: O
Nem EU-tagállamok ajánl attevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági sze replők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Belovecz és Társa Kft.
Dobó K. u. 32.
Szerencs
3900
Magyarország
NUTS-kód: HU311
A nyertes aj ánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke : 16 OOO OOO.DO HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 14 918 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5
Rész száma: 5
Elnevezés:
Adásvételi szerződés
Szerződés/rész

V.2)

odaítélésre került: igen

Az eljárás eredménye
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Belovecz és Társa Kft.
Dobó K. u. 32.
Szerencs
3900
Magyarország
NUTS-kód: HU311
A nyertes ajánlattevő kkv : igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 OOO 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 264 500.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6
Rész száma: 6
Elnevezés:
Adásvételi sze rződés
Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevő itől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok aján lattevőitől érkezett ajánlatok száma: O
Elektro nikus úton beérkezett ajánlatok száma: O
A sze rződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Kazincbarcikai S ütőipari Kft.
Kenyérgyár u. 1.
Kazincbarcika
3700
Magyarország

03/03/2017
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NUTS-kód: HU311
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24 OOO 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 445 360.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7
Rész száma: 7
Elnevezés:
Adásvételi szerződés
Szerződés/rész

odaítélésre került: igen

V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
24/02/2017

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU -tagállamok ajánl attevőitől 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
ABAÚJTEJ Közös Vállalat
Kakastanya
Forró
3849
Magyarország
NUTS-kód: HU311
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredeti leg becsült összértéke: 25 OOO 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 964 600.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8
Rész száma: 8
Elnevezés:
Adásvételi szerződés
Szerződés/rész

odaítélésre került: igen

V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A

szerződés

megkötésének dátuma:

03/03/2017
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24/02/2017
V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok aján lattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: O
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: O
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Gemini Trade Kft.

V.2.3)

Debreceni u. 270.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
NUTS-kód: HU323
A nyertes aján lattevő kkv: igen
V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 351 667.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Vl.3)

További információk:
Alvállalkozók igénybevétele:

-

3. rész: egyes termékek beszerzése, szállítás,
6. rész: termék kiszállítás.

Ajánlattevők:

1. rész:
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09),
- Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u. 32.) (11078768-2-05).
2. rész
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09),
- Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u. 32.) (11078768-2-05).
3. rész:
-

Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09),
Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u. 32.) (11078768-2-05),

- Funkció Kft. (9232 Darnózseli, Fő u. 94.) (10697922-2-08).
4. rész:
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09),
- Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u. 32.) (11078768-2-05).
5. rész:
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09),
- Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u . 32.) (11078768-2-05).
6. rész:
03/03/2017

Kazincbarcikai Sütői pari Kft. (3700 Kazincbarcika, Kenyérgyár u. 1.) (11986531-2-05),
S44
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-

Lezák Zoltán Sütőüzeme (3641 Nagybarca, Bányatelep 1.) (45021493-2-25),

-

Vekni Kft. (3630 Putnok, Bányatelep 1.) (10410974-2-05).

7. rész:
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09),
-

Sajt Kalmár Kft. (3572 Sajólád, Kossuth u. 9.) (12683334-2-05),
ABAÚJTEJ Közös Vállalat (3849 Forró, Kakastanya) (10570267-2-05).

8. rész:
- Gemini Trade Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 270.) (10661637-2-15),
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09),
-

Sajt Kalmár Kft. (3572 Sajólád, Kossuth u. 9.) (12683334-2-05).

Vl.4)

Jogorvoslati eljárás

Vl.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Vl.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Vl.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

Vl.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Vl.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2017
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Élelmiszerek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató az eljárás e red m é nyé ről/20 1 5 EU HL

Eljárás fajtája:

Nyílt eljárás

Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2017.03.06.

CPV Kód :

15000000-8

2017/31

2506/2017

Ajánlatkérő:

Barcika Cent rum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

Teljesítés helye:

HU311 ;HU3 11; HU311 ;HU31 1;HU311; HU31 1; HU311;HU311

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő :

Belovecz és Társa Kft.;Belovecz és Társa

Nyertes

ajánlattevő:

Kft.;Közétkeztetést Pályázó Kft.:Belovecz és Társa
Kft.;Belovecz és Társa Kft.;Kazincbarcika i Sü tő i pa ri
Kft.;ABAÚJTEJ Közös Vállalat;Gemini Trade Kft.

Ajánlatkérő

típusa:

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

korlátolt felelősségű társaság
vagyonkezelés

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv

1. szakasz:

Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölj e meg az eljárásért felelős összes ajánla t ké rőt )
Hivatalos név: Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgálta tó Kft.
Nemzeti azonosítószám : AK15503
Postai cím : Munkácsy tér 1.
Vá ros: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Or szág: Magyarország
Kapcso lattartó személy: Szalainé Homola Andrea
Telefon: +36 48799211
E-mai l: szalai ne. h.andrea@barcika holding.hu
Fax: +36 48510562
l nternetcím (ek) :
Az ajá n latkérő általános címe (URL): http://www.ba rcikacentrum .hu/
A felhaszná lói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft.
Nemzeti azonosítószá m: AKl 7296
Postai cím: Egressy tér 3.
Város: Kazincbarci ka
NUTS- kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Orszá g: HU
Kap csolattartó személy: Dr. Ronyecz Róbert
Telefon: +36 48820303
E-mail: ronyecz@timpanonkft.hu
Fax: +36 48820303
lnternetcím [ek):
Az ajánl atkérő általános címe [URL) : www.barcikaprima.hu
A fe lhasználói oldal címe [UR L):
1. 2) Közös közbeszerzés
x A sze rződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több or szág részvéte lével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alka lmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
1.4) Az ajánlat ké rő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság. valamint reg ionális vagy helyi részlege ik
Nemzet i vagy szövetségi iroda/h ivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regi oná lis vagy helyi iroda/h ivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb t ípus: korlát olt felelősségű társaság
1. 5) Fő tevékenység
Ált alános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Kö r nyezet védelem
Gazdaság i és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszol gált atás és közösségi rekreác ió
Szo ciális véd elem
Szabad i dő. kultúra és vallás

Oktatás

x Egyéb tevékenys ég: vagyonkezelés
II. szakasz: Tárgy
2

11.1 ) A beszerz és mennyisége
11.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám:
11 .1.2) Fő CPV-kód:
Fő
Fő

tárgy:

K i egészítő

szójegyzék

szójegyzék

15000000-8

11.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Áru beszerzés
Szolgáltatásmeg r endelés
11. 1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszerek beszerzése
11 .1 .6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés része k ből ál l igen
11 .1.7) A beszerzés végleges összérté ke (áfa nélkül)
Érték: 10979284 7 (Kérj ük. jelezze a beszerzés vég leges összérté két. Az egyes sze rződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás cé ljából kérjük. töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figye lembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:/ A figye lembe vett
legmagasabb ellenszo lgá ltatást tartalmazó aján lat:
Pé nznem : HUF
[ker etmegállapodások esetében - max imális összérté k a te lj es i dőtartamukra vonatkozóan)
[dinam ikus beszerzési rendszerek esetében - a korább i tájékozta tó hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében. adott esetben - a korábbi tá jékoztató
hir detményekben nem sze rep lő szerződés(ek) értéke)
11 .2) Meghatározás

11.2.1)
Elnevezés: Marhahús
Rész száma: 1

11.2.2) További CPV- kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő

tárg y:

Kiegész ítő

szójegyzék

1510 00 00-9

11 .2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód : HU31 1 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika vár os közigazgatási területe
11.2.4) A kö zbeszerzés ismertetése:
Élelmi szerek besze r zése 8 termék csoportbó l. 12 hónapo n keresztül történő fix ártartás mellett.
1. r ész: 1300 kg
Az árucsoportonként i becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenké nt pedi g a
dokumentációban szerepeln ek.
3

A megadott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt. valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további

terméket rendeljen a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem
specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban
aktuá li s listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményez i az adott r ész tekintetében .
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőség et. összetételt, attó l eltérni csak egyenértékű m i nőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az aján lattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenérték ű minőségű az
ajánlatkérő

által előírt minőséggel. úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű" terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése

alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján(%,) (min. 10%) 10
Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
11.2.14) További információ:

11.2.1)
Elnevezés: Sertéshús
Rész száma: 2
11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő
Fő

tárgy:

szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

15100000- 9

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljes ítés fő helyszíne: Ka zin cbarc ika város közigazgatási területe
4

11.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból. 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
2. rész: 26 300 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt. valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot. hogy további

terméket rendeljen a nyertes Aján l attevőtől. a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem
specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban
aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést. azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél. ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz. az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvényte lenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával l ehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő

nem tudja ig azol ni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az

ajánlatkérő

által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú do logra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyérte lmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű" terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége , illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján (%,) (min. 10%) 10
Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
11.2.14) További információ:

11.2.1)
Elnevezés: Húskészítmény, hentesáru
Rész száma: 3
5

11.2.2) További CPV-kód(ok) :
Fő
Fő

tárgy:

szójegyzék

Kiegészítő

szójegyzék

15100000-9

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
11.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
3. rész: 13 130 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további

terméket rendeljen a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem
specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban
aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt. attól eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az
aj ánlatkérő által előírt minőséggel. úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen tesz.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik. az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal
egye nértékű" terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése

alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján (%,) (min. 10%) 10
Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
11.2.14) További információ:
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11.2.1)
Elnevezés: Baromfi
Rész száma: 4
11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő
Fő

tárgy:

szójegyzék

Kiegészítő

szó jegyzék

15100000-9

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
11.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportbó l. 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
4. rész: 20 250 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban. áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50%-ka l való eltérés lehetséges.
A részletes specifikác iót, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valam int további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő

további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további

terméket rendeljen a nyertes Ajánlattevőtől. a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem
specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban
aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést. azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz. az e ltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attó l eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az a j án lattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő

nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az

ajánlatkérő által e lőírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében aján lata érvénytelen lesz.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú. eredetű , típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű '' terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm . rendelet 46. § (3) bekezdése

alapján.
[az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján(%.) (min. 10%) 10
Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
11.2.14) További információ:

11.2.1)

Elnevezés: Mirelit zöldség, gyümölcs, hal
Rész száma: 5
11.2.2) További CPV- kód(ok] :
Fő szójegyzék
Fő

tárgy:

További tárgyak:

Kiegészítő

szójegyzék

15300000-1
15220000-6

11.2.3] A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
11.2.4] A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból. 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
5. rész: 25 900 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban. áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A mega dott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A ré szletes specifikációt. valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot. hogy további

terméket r endeljen a nyertes Ajánlattevőtől. a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem
specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban
aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést. azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél. ahol ajá nlatké rő kiszerelést meghatároz . az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt. attól eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő

nem tudja igazolni , hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az

ajánlatkérő

által előírt minőséggel. úgy az adott rész tek intetében ajánlata érvénytele n lesz.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű. típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik. ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű " terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.] Korm . rendelet 46. § (3) bekezdése

alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minő ségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negye déves
elszámolások alapján (%.) (min. 10%) 10
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Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
11.2.14) További információ:
11.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek
Rész száma: 6
11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő

Fő

tárgy:

szójegyzék
15612500-6

Kiegészítő

szójegyzék

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazin cbarcika város közigazgatási területe
11.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer ek beszerzése 8 termék csoportból. 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
6. rész: 433 600 db, 57 820 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a
dokumentációb an szerepelnek.
A megadott m enny i ségektől +50%- kal való eltérés lehets éges.
A részletes specifikációt. valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés va lamint további inform áció a Dokumentáció ré sze.
Ajánlatkérő

további meg hatá ro zott keretösszegig fenn tartja magána k a jogot. hogy további

terméket rendeljen a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem láth ató és je le nleg nem
specifikálható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott idő pontban
aktuális listaáron biztos ítja Megrendelő részé re .
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol aj ánla tkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékekn él, ahol ajánlatkérő kis ze relést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meg határ oz minős éget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő nem tudja igazolni. hogy az általa megajánlott termék egyenértékű m i nőség ű az
ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata ér vénytelen lesz.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekébe n történik, ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű" terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm . rendelet 46. § (3) bekezdése

alapján.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján(%.) (min. 10%) 10
Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
11.2.14) További információ:

11.2.1)
Elnevezés: Tejtermékek
Rész száma: 7
11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő

tárgy:

Kiegészítő

szójegyzék

15500000-3

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
11.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból. 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
7. rész: 40 OOO liter, 93 100 db, 18 200 kg. 8300 doboz
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikác iót. valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés va lamint további információ a Dokumentác ió r észe.
Ajánlatkérő

további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további

terméket rendeljen a nyertes Ajánlattevőtől. a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem
spec ifiká lható beszerzési igényei kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban
aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi: 100.000,-Ft
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél. ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol aján latkérő meghatároz minőséget. összetételt. attól eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő

nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az
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ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.

Aho l aj ánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „ azzal
egyenértékű" terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése

alapján .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámo lások alapján(%.) (min. 10%) 10
Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási szá ma:
11.2.14) További információ:

11.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 8
11.2.2) További CPV-kód(ok) :
Fő
Fő

tárgy:

szójegyzék

Kiegészítő

szójegyzék

03142500-3

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
11.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
8. rész: 85 OOO db
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +50%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valam int további információ a Dokumentáció része.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél. ahol ajánlatkérő kiszer elést meghatároz, az eltérő kiszerelés megaján lása az
ajánlat érvényte lenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol a j ánlatkérő meghatároz minőséget , összetételt, attól eltérni csak egyenértékű min őségű
termék mega jánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő nem tudja igazolni. hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az
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ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű " terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése

alapján.
(a z építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
11.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium - 1 Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján (%,) (min. 10%) 10
Költség kritérium x Ár - Súlyszám: 90
11.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

11.2.14) További információ:

IV. szaka sz: Eijárás

IV.1 ) Meghat ározás
IV. 1. 1) Az eljárás f ajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Megh ívásos elj ár ás
Gyors ított eljárás
Indokolás:
Tár gyalásos eljár ás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Ver senypárbeszéd
In novác iós partn er ség
Eljárást m eg indító fe lh ívás nak az Európai Unió Hivatalos Lap jában történő közzététe le nélkül
odaítélt sze rződ és az alább felso rolt esetekben [ tö ltse ki a D1. m elléklet et)
IV.1.3) Keretmeg allápo dásra va gy dinamikus beszerzési ren dszerre von atkozó információk
A hird etmény ker etm egá llapodás meg köt ésé re irányul
Dina mikus beszerzés i rendsze r (DB R) került létrehozás ra
IV.1.6) Elektroniku s árlejtésre vonatkozó informá c iók
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Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív informáci ók
IV.2 .1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 242 - 441036
(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
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem íté l oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: adásvéte li szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A sze rződés/téte l nem került oda íté lésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés. illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredményt elennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma : - [év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett aján latok 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- tag államok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektroniku s úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoport osulása nyerte el nem
V.2.3) A nye rtes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Belovecz és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó K. u. 32 .
Város: Szere ncs
NUTS-kód: HU31 1
Postai irányítószám: 390 0
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Ország: HU
E-mail:
Telefon:
lnternetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1380000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:/ A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodáso k esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatko zó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerző d ése k esetében, adott esetben - a korábbi tájé kozt ató
hirdetményekben nem szerep lő, e tételre vonatkozó sze rződés (ek) érté ke )
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevét ele a sze rz ődés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harma dik személyek bevonásáva l történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított ré szének rövid ismert et ése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1 ) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került oda íté lésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés. illetv e valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közb eszerzési eljárást eredménytel ennek min ős ítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - [év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés meg kötésé nek dátuma :
20 l 7/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérk ezett ajá nlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU- tagállamok aján l attevői tő l érk ezett ajánla t ok száma: 0
Nem EU-tagá llamok aján lattevő i től érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus út on beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdaság i szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3 ) A nyert es ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Belovecz és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím : Dobó K. u. 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószá m: 3900
Ország: HU
E- mail:
Telefon:
lnternetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes aj á nlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkü l)
A szerződés/rész eredetileg becsü lt összértéke: 26000000
(keretmegá llapodások vagy dinamikus beszerzési r endszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes i dőtartamára vonat kozóan)
A szerződés/rész vég l eges összértéke: 23574000
vagy
A figye l embe vett legalacsonyabb ellenszolgá ltatást tartalmazó ajánla t: / A figyel embe vett
legmagasabb ellenszolgá ltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem : HUF
(kere t megállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinam ikus beszerzési r endszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő. erre a t ételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegá llapodásokon alapuló szerződések esetében, adott ese t ben - a korább i tájékoztató
hirdet ményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés (ek) ért éke)
V.2.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Va lószínűsít h ető alvállalkozók igénybevét ele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés al vál lalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének ér tékét vagy ar ányá t
Érték áfa nélkül: Pé nznem :
Arány:%
A sze rz őd és alvá llalkozó bevoná sáva l m egva lósított ré szének rövid ism er t etése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma : 3 Rész száma : 3 Elnevezés : adásvételi szerződés
Sze rződés/rész

odaítélésre kerü lt igen

V.1 ) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/té tel nem ker ült odaít élésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés. illetve va lamennyit elutas ítottá k
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytel ennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma : - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2 .1) A sze rződés megkötésének dátuma:
2017/02/24 (éééé/ hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vona t kozó info rmációk
A beérkezett ajánlatok száma : 3
Kkv- któl érkeze tt ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-t agállamok aján l attevő i tő l érkezett ajánl atok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlat ok száma: 0
A szerződést gazdasági szerep lők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes aján lattevő neve és címe

Hivatalos név: Közétkeztetést Pályázó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balmazújváros i u. 10.
Város: Deb rec en
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
lnternetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes

ajánlattevő

kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész ért ékére vonatkozó info rmác iók (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredet ileg becsü lt összértéke: 16000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsü lt maximális
összérték e tétel t eljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9894720
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:/ A figyelembe vett
l egmagasabb ellenszolgáltatást tartalma zó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinam ikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájé koztató hirdetm ényekben nem
szereplő. erre a tételre vonatkozó szerződés[ek) értéke)

(keretmegál lapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő. e téte lre vonatkozó szerződés(e k) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó informác iók
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásá val 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: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: adásvételi szerződés
Sze rződ és/rész odaítélésre kerü lt igen

V.1) Befejezetlen eljárássa l kapcsolatos információ
A szerződés/t étel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok [a közbeszerzési eljárást eredményte lennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma )
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma :
2017/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2 ) Ajánlatokra vonatkozó informác iók
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 aján lattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdaság i szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyert es ajá nla ttevő neve és címe

Hivatalos név: Belovecz és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó K. u. 32.
Város: Szerencs
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NUTS- kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
lnternetc ím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes aj á nlattevő kkv igen
V.2.4) A sze rződés/ rész értékére vona t kozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész erede t ileg becsült összértéke: 16000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzés i re ndszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időta rtamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1491800 0
vagy
A figye l embe ve tt legal acsonyabb ellenszolgálta tást t artalmazó ajánlat:/ A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgál tat ást t artalmazó aján lat:
Pénznem: HUF
(ke r etmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vona t kozóan)
(dinam ikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tá jékoztató hirdetményekben nem
szereplő. erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében. adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e téte lre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2 .5) Alvá lla lkozásra vonatkozó informác iók
Va l ószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés te ljesítéséhez

J elölje meg a sze rződés alválla lkozók, illetve harmad ik személyek bevonásával történő
teljesítésé nek 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: adásvételi szerző d és
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V. 1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A sze rződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valam ennyit elutasított ák
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 :
201 7/ 02 / 24 (éééé/hh/nn)
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V.2. 2) Aján lat okra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlato k száma: 2
Kkv- kt ól érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv- a 2003/361/EK bizot tság i ajánlásba n megh atározottak
szerint)
Más EU-tagállamok a já nl a ttevőitől érk ezett aján latok száma: 0
Nem EU-tagá lla mok aj án lattevői t ől érkezet t aján latok száma: 0
Elektroni kus úton beérkeze tt ajánlatok száma: 0
A sze rz ődést gazdasági sze replők cso por tosulása nyer te el nem
V.2.3) A nyertes ajá nlattevő neve és címe

Hivatalos név: Belovecz és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó K. u. 32.
Város : Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország : HU
E-mail:
Telefon:
lnternetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes aj á nlattevő kkv igen
V.2. 4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződ és/ rész eredetileg becsü lt összérté ke: 10000000
(kere t megá llapodások vagy dinam ikus beszer zési r endszer ek ese tében - becsült m ax imál is
összérték e tét el teljes időtartamára vo natkozóa n)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8264500
vagy
A f igyelembe vett legalacso nyab b ellenszol gált at ást tarta lmazó ajánlat:/ A fi gyel embe ve tt
leg magasabb ellenszo lgá ltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem : HUF
(keret megállapodások esetében - maximáli s összérték e tételre vonatkozóa n)
(din am ikus beszerzési ren dszerek esetében - a k or ábbi tájékoztató hird et ményekbe n nem
sze rep lő, erre a tételre vo nat kozó sze rződés(ek) érté ke)

(keretmegállapodásokon alapuló sze rződések esetében. adott ese t ben - a kor ábbi t ájékoztat ó
hirdetm énye kben nem szerep lő , e téte lre vona t kozó szerződés (ek ) ért éke)
V.2 .5) Alvállalkozásra vo natkozó információk
Va l ósz ínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a sz erződés t eljesítéséhez

J elölje meg a sze rződés alvá llalkozók, illet ve ha rmad ik személye k bevonásával törté n ő
teljes ítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pé nznem:
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Arány:%
A sze rződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismert et ése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre kerül t igen

V.1 ) Befejezetl en eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaít élésre
Nem érkezett be pályázat vagy je le ntkezés, ill etve valamennyit elutasítottá k
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hiva t kozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2 ) Az eljárás eredménye
V.2. 1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vona t kozó információk
A beérkezett ajánlatok száma : 3
Kkv- któl érkezett ajánlatok száma : 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett aján latok száma : 0
Nem EU-tagá llamok ajánla ttevőitő l érkezett ajá nlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlat ok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoporto su lása nyerte el nem
V.2 .3) A nyertes ajánlatt evő neve és címe

Hivatalos név: Kazincbarcikai S ütőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyár u. 1.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU 311
Postai irányítószám: 3700
Orszá g: HU
E-mail:
Telefon:
lnternetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyerte s ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A sze rződés/rész értékére vonatkozó informáci ók (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredet ileg becsült összértéke : 24000000
(ke r etmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összé rt ék e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A sz erződ és/ rész végleg es összértéke: 24445 36 0
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vagy
A figyelembe

vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tarta lmazó ajánlat:/ A figyelembe vett

legmagasabb ellenszolgáltatást tarta lmazó 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 tö rténő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa né lkül: Pénznem:
Arány:%
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részé nek rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma : 7 Rész száma: 7 Elnevezés: adásvételi szerződés
Szerződés/rész oda ít élésre került ige n

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/t éte l nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés. illetve val am ennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési elj árást eredménytelennek minősítették)
Hi rdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás er edménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó informá ciók
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv- któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/36 1/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 aj ánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ABAÚJTEJ Közö s Vállalat
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím : Kakastanya
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Város: Forró
NUTS-kód: HU31 1
Postai irányítószám: 3849
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
lnternetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes aj ánlattevő kkv ig en
V.2.4) A szerződés/rész értékér e vona t kozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész er edetileg becsü lt összértéke: 25000000
(keret megállapodások vagy dinamikus beszerzési r endszerek esetében - becsült maximális
összérték e tét el t eljes i dőtarta m á ra vonatkozóan)
A sze rződés/rész végleges összértéke : 24 964600
vagy
A fi gyel emb e vett legalacsonya bb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:/ A fi gyelem be vet t
legmagasa bb ell enszol gá ltatást tartalmazó ajánlat:
Pé nznem: HUF
(keretmegállapodások eset ében - maximális összér ték e tételr e vonatkozóan)
(din amikus beszerzési re ndszerek esetében - a korábbi tájékoz tató hirdetm ényekben nem
szereplő , err e a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáso kon al apuló szerződések esetében. adott ese t ben - a korább i tájékozta tó
hi rde t ményekben nem sze rep lő. e tételre vonatkozó sze rző d és[e k) értéke)
V.2.5) Alvál lalkozásra vonat kozó információ k
Valószín űsíthető alvál lalkozók igénybevétel e a szerződés te ljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók. illetve harmadik személyek bevonásával törté n ő
telj esítésének értékét vagy ar ányát
Ért ék áf a nélkül: Pénznem:
Ar ány: %
A sze rződés alvá llalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés szá ma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: adásvételi szerz ődés
Szerződés/rész oda ít élésre került igen

V.1 ) Bef ejezetlen eljárással kapcso lat os informác ió
A szerző d és/t ét e l nem került odaítélésr e
Nem érkezet t be pályázat vagy jelentkezés. illetve valamennyi t elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredményt el enne k mi nősíte tték )
Hir det mény hivatkozási szám a: - (év és a do ku mentum száma)
V.2) Az eljár ás eredménye
V.2.1) A sz e rződé s megkötésének dátuma:
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2017/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2 .2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározotta k
szerint)
Más EU-tagá llamok ajánlattevöi től érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagá llamok ajánlattevöitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektron ikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szerep l ők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes a já nlattevő neve és címe

Hivatalos név: Gem ini Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debrecen i u. 270 .
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 44 00
Ország: HU
E- mail:
Telefon:
lnternetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vona t kozó információk (áfa nélkü l)
A szerződés/ rész eredetileg becsü lt összér téke: 2400000
(keret megállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsü lt maximális
összérték e tétel te lj es i dő ta rtamára vonatkozóan)
A sze rz ődés/rész végleges összértéke: 235 1667
vagy
A f igyelembe vett l egalacso nyab b ellenszolgá ltatást tartalmazó ajánl at:/ A fi gyelembe vett
legmagasa bb ellenszolgá ltatást ta rt almazó ajánl at:
Pé nznem: HUF
(ke ret megállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(d inamikus beszer zési rend szerek eset ében - a korábbi táj ékoztató hirdetményekben nem
sze replő, erre a t ételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(kere tmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adot t esetben - a korábbi tájékoztató
hird etménye kben nem szerep lő, e t ételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvá llal kozásra vonatk ozó információk
Valószínűsíthe tő alvállalkozók igénybevé tele a szerződ és teljesítéséhez

Jel ölje meg a szerző d é s alvá llalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
t eljesít ésének ért ékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
Vl.3) További információk:
Alvállalkozók igénybevétele:
- 3. rész: egyes termékek beszerzése. szállítás
- 6. rész : termék kiszá llítás
Aj ánlattevők:

1. rész

- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen. Balmazúivárosi u. 10.) (25800539-2-09)
- Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u. 32 .J (11078768-2-05)
2. rész
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen. Balmazújvá ro si u. 10.) (25800539- 2-09)
- Belovecz és Társa Kft. (3900 Szer encs. Dobó K. u. 32 .) (11078768-2-05)
3. rész
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen. Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09)
- Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó K. u. 32 .) (11078768-2-05)
- Funkció Kft. (9232 Darnózseli , Fő u. 94.) (10697922-2-08]
4. rész
- Közét keztetést Pályázó Kft . (4002 Debrecen. Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09)
- Belovecz és Társa Kft. (39 00 Szerencs. Dobó K. u. 32 .) (11078768-2 -05)
5. rész
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen . Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09)
- Belovecz és Társa Kft . (3900 Szerencs. Dobó K. u. 32 .) (11078768-2-05)
6. rész
- Kazincbarcikai Sütőipari Kft. (3700 Kazincbarcika, Kenyérgyáru.1 .) (11986531-2-05)
- Lezák Zoltán Sütöüzerne (3641 Nagybarca, Bányatelep 1.) (45021493-2-25)
- Vekni Kft. (3630 Putnok. Bányatelep 1.) (10410974-2-05)
7. rész
- Közétkeztetést Pá lyázó Kft. (4002 Debrecen. Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09)
- Sajt Kalmár Kft. (3572 Sajólá d. Kossuth u. 9.) (12683334-2-05 )
-ABAÚJTEJ Közös Vállalat (3849 Forró. Kakastanya) (10570267-2-05)
8. rész
- Gemin i Trade Kft. (4400 Nyíregyháza. Debreceni u. 270 .) (10661637-2-15)
- Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen. Balmazújvárosi u. 10.) (25800539-2-09)
- Sajt Kalmár Kft. (3572 Sajólád. Kossuth u. 9.) (12683334-2-05)
Vl.4) Jogorvoslati eljárás
Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dön t őbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Váro s: Budapest
Postai irányítószá m: 1026
24

Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@ kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL) : www.kozbeszerzes.hu
Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefo n:
E-mail:
Fax:
Internet cím (URL):
Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyú jtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt . 148 . § szerint.
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatal os név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím : Riadó utca 5.
Város: Budapest
Pos tai irá nyítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E- mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetc ím (URL): www.kozbeszerzes.hu
Vl. 5) E hirdetmény feladásának dátuma :
2017/03/01 (éééé/hh/nnl
Az eu rópai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelel és biztosítása az
ajánlatkérő fele l őssége .

1 szükség szerinti számban isméte lj e meg
2 ado tt esetben
4 ha az információ ismert
7 közzététe lre nem kerülő köt elező információ
20 a sú lyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megad ható; ha az ár az egyetlen bírál ati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzá k
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Dl. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító f elhívásnak az Európai Uni ó Hivatalos Lapjában történő előze te s közzététel e nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányel v
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljá rás alkalmazásának a 2014/24/EU iránye lv 32. cikke alapján
törté n ő indokolása

Nem érkezt ek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljá rás
A szóban forgó termé ke ket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizá rólag egy meghatá rozott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyed i műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sü rg ősség , az
irányelvben m egállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben m egállapított szigorú feltételeknek megfelelően

A korábbi építési beruházás/szolgá ltatás meg ism étlésé t j e lentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított sz igorú felt ét eleknek megfelelően
Tervpályáza ti eljárás szabálya i al apján a nyertes aján latt evőne k vagy a nyertes ajánlattevők
va lamelyikének odaítélendő szolgáltatási sze rződ és

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru- , illetve szol gáltatásbeszerzés
az üzl eti tevékenys égét végleg beszüntető szál lítótól
a f el szám olótól csődeljárás, hitelezőkke l való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy haso nló nemzeti
eljár ás során történő ért ékes ítés keretében
2. Eljárást meg indító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lap jában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérj ük. hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismert et ésével egyérte lműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésne k
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő e lőzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500
szóban)
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