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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Postai cím: Visegrádi u. 49.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1132

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára

természetbeni juttatásbiztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt
projekt keretében”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Különféle
élelmiszer
segélycsomagok
beszerzése
az
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002
azonosítószámúkiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szegény
gyermekes családokszámára. Eladó feladata 0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt élelmiszer
egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és
havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 80.000 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz.
Az egységcsomagokat a eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta
a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek. A csomag legfeljebb 50 %-os felületén
színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet
Ajánlatkérő felhívás mellékleteként bocsát közös ajánlattevő rendelekezésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A megajánlott élelmiszereknek meg kell felelniük a következő jogszabályban foglalt követelményeknek:

A szerződés időtartama alatt az Ajánlattevőnek meg kell felelnie a teljesítéskor hatályos vonatkozó
jogszabályoknak, különösen: 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről, a MÉ-57/2010. (V.7.) FVM rendelet
az élelmiszerek forgalomba hozataláról, a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott
gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletnek, illetve a
152/2009. (XI.12) FVM a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól vagy a helyükbe lépő jogszabályok
teljesítéskor hatályos rendelkezéseinek
Továbbiak részletesen a megkötött keretmegállapodás ajánlati felhívásában és közbeszerzési
dokumentumaiban.
CPV Kódok: 15800000-6 Különféle élelmiszertermékek
15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények
15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség
15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok
15511210-8 UHT tej (ultrapasztőrözött tej)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész, Második része

szerinti, uniós értékhatárt elérő

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű 105. § (1) bekezdés c)

pont szerinti írásos konzultációs eljárás.

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 104-207232
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 7782/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2[1] Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében RSZTOP-1.1.116-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatásbiztosítása az
RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt keretében
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Közös Ajánlattevők:
Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.), adószám: 10378876-2-14
Kedvenc JM. Kft. (1041 Budapest, Szilágyi utca 1.) adószám: 11173375-2-41
Jégszilánk Kft. (6000 Kecskemét, Matkói út 18.) adószám: 11379162-2-03
Halker Mirelit Depó Kft. (7630 Pécs, Edison utca 112.) adószám: 23454008-2-02
Gastro-Hús Kft. (4002 Debrecen, Domokos Márton kert 47/B) adószám: 13799717-2-09
Értékelési szempont
1. Nettó ajánlati összár (HUF) (1 db csomag ajánlati
ára)

Ajánlat
10.242,- Ft

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, továbbra sem áll a kizáró okok
hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:-Az értékelés

A részszempontok

Az ajánlattevő neve:--

Az ajánlattevő neve:--

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár szerinti értékelési szempont.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Nyertes Közös Ajánlattevők neve:
Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.), adószám: 10378876-2-14
Kedvenc JM. Kft. (1041 Budapest, Szilágyi utca 1.) adószám: 11173375-2-41
Jégszilánk Kft. (6000 Kecskemét, Matkói út 18.) adószám: 11379162-2-03
Halker Mirelit Depó Kft. (7630 Pécs, Edison utca 112.) adószám: 23454008-2-02
Gastro-Hús Kft. (4002 Debrecen, Domokos Márton kert 47/B) adószám: 13799717-2-09
Nettó ajánlati összár (HUF) (1 db csomag ajánlati ára): 10.242,- Ft
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbra sem áll kizáró
ok hatálya alatt és a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb árajánlatot tette.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:--V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:-- 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:-Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:-V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete(éééé/hh/nn)- Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/12/07)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/12/07)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: A Kbt. 131. § (8) bekezdés d) pontja alapján a (6) bekezdéstől eltérően ott rögzített tíz- illetve
ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ennek megfelelően ezen eljárás keretében a szerződéskötési moratórium
időtartama nem releváns.

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

