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
A
közbeszerzés
tárgya:
„Keretmegállapodás
az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001
azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az
RSZTOP-4.1.1-16 felhívás keretében” elnevezésű kiemelt projekt megvalósítása során
Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára” című program
vonatkozásában”
II.1.1)

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

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján folytatja le a közbeszerzési eljárást.
Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú
kiemeltprojekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szociálisan rászoruló
megváltozottmunkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára.
Eladó feladata felnőttélelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás
dokumentációjában részletezett tartalommal,és 1-3 havonkénti leszállítása a dokumentációban
megadott helyszínekre.
Mennyiség:
Minimum 15 000 csomag/hónap.
Maximum 70 000 csomag/hónap.
Várható csomagszám a teljes szerződés teljesítésében: 1 831 000 db.
1 db csomag tömege:
6-10 kg.
Csomagszám/kiszállítás:
Minimum: 15 db.
Maximum 100 db (abban az esetben, amennyiben Nyertes Ajánlattevő a kiosztás során a helyszínen
tartózkodik).
Nincs maximalizálva (abban az esetben, amennyiben Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérőnek adja át a
csomagot).
Teljesítésben érintett járások száma:
Minimum járások száma: 30.

Maximum járások száma: 128.
Szállítási helyszínek – járásonként:
Minimum: 1 db.
Maximum: 18 db.
Szállítási cím várhatóan, országosan: 200-400 település.
Szállítási címek száma az egy havi megrendelés alkalmával várhatóan: 80-250 település.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre
nempontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja
fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: bruttó 9 520 000 000 HUF.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlatkérő fél évente (6 havonta) versenyújranyitás útján köt szerződést a keretmegállapodás alapján.
A versenyújranyitások alapján létrejövő szerződések közvetett tárgyait, a megkötendő
keretmegállapodásközvetett tárgyain belül, míg a csomagok összetételét, darabszámát, teljesítési
helyét és idejét a versenyújranyitások alkalmával a keretmegállapodás III. pontjában foglaltak szerint
határozza majd meg.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
Az egységcsomagokat a közbeszerzési eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen
szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek és ajánlatkérő által
a versenyújranyitások alkalmával megadásra kerülő csomagtípus elnevezésének. A csomag legfeljebb
50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és
szöveget), amely képet Ajánlatkérő a versenyújranyitások alkalmával fogja megküldeni.
CPV kód:
15800000-6 Különféle élelmiszertermékek.
15100000-9 Állati termékek, hús és húskészítmények.
15200000-0 Halkészítmények és tartósított halak.
15300000-1 Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek.
15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok.
15500000-3 Tejtermék.
15600000-4 Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek.
15850000-1 Tésztafélék.
15321700-1 Gyümölcslékeverék, nem sűrített.

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

elérő értékű közbeszerzési eljárás, XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második

része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás a Kbt. 81. § (1) bekezdés alapján, a Kbt. 105.
§ (2) bekezdés c) pont szerinti keretmegállapodásos eljárás alkalmazásával.
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 147-303975
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
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 [ ] Elnevezés: Keretmegállapodás az RSZTOP-4.1.1-16-201700001 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP4.1.1-16 felhívás keretében” elnevezésű kiemelt projekt megvalósítása során Élelmiszersegély biztosítása
szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú
személyek számára” című program vonatkozásában
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: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: ENGER Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7747 Birján, Józsefmajor 1. 068/1. hrsz.
adószám: 11560481-2-02
Ajánlat:
Értékelési szempont
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Ajánlat
2.513.340,Ft

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: NATUR-ROST KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1.
adószám: 10957587-2-13
Ajánlat:
Értékelési szempont

Ajánlat
2 664 800
Ft

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevő neve: Káta-Mill Plus Bt.
Ajánlattevő székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, 057/98 hrsz.
adószám: 22875693-2-13
Ajánlat:
Értékelési szempont

Ajánlat
2 243 160
Ft

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nem 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

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:-

Értékelési
pontszám

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: --

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:-

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

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:

Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: ENGER Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7747 Birján, Józsefmajor 1. 068/1. hrsz.
adószám: 11560481-2-02
nettó ajánlati ár összesen: 2 513 340 Ft
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya
alatt, igazolta alkalmasságát és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a három legalacsonyabb
árat képviselő ajánlat egyikét tette.
Ajánlattevő neve: NATUR-ROST KFT.
Ajánlattevő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 1586/1.
adószám: 10957587-2-13
nettó ajánlati ár összesen: 2 664 800 Ft
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya
alatt, igazolta alkalmasságát és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a három legalacsonyabb
árat képviselő ajánlat egyikét tette.
Ajánlattevő neve: Káta-Mill Plus Bt.
Ajánlattevő székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, 057/98 hrsz.
adószám: 22875693-2-13
nettó ajánlati ár összesen: 2 243 160 Ft
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya
alatt, igazolta alkalmasságát és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a három legalacsonyabb
árat képviselő ajánlat egyikét 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:

-

ENGER Kft. fuvarozási feladatok ellátására kíván igénybe venni
NATUR-ROST KFT. élelmiszercsomagok csomagolása, kiszállítása, gépjárművek biztosítása
kíván igénybe venni
Káta-Mill Plusz Bt. műszaki illetve szakmai alkalmasság M2. pont teljesítéséhez 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:
- WABERER’S INTERNATIONAL NYRT. 1239 Budapest, Nagykörösi út 351. (adószám: 10387128-4-44)
- START Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. (adószám: 22260343-2-15)
- MARY-KER Általános Kereskedelmi Kft. 1029 Budapest, Szent László utca 16. (adószám: 10443675-241)
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:

-

NATUR-ROST KFT.: START Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. (adószám:
22260343-2-15)

-

M2.
Káta-Mill Plusz Bt.: MARY-KER Általános Kereskedelmi Kft. 1029 Budapest, Szent László utca
16. (adószám: 10443675-2-41)

M2.
z 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: (2018/01/13) / Lejárata: (2018/01/22)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/01/12)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/01/12)
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: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

