K0ZBr,SZERZE S I ADAT B AZI

S
Osszegez6s az ajf nlatok etbir6l6sf 16l

I. szakasz: Ajfntatk6r6
I.1) N6v

6s

cimekl (jelAlje meg az eljdrdsdrtfelelds \sszes ajdnlatkdr6t)

Hivatalos n6v: B6cs-Kiskun
Postai cim: N
rit 38.

Kilrhiz
Postai irSnvit6sz6m: 6000

lI. szakasz: Tfrgy
U.l) Meehathrozfls
II.2.1) A kOzbeszerz6s mennyis6ge:

38.750 kg

26.270 kg

lV. szakasz: Eljfrds
IV.1) Meghatfrozfis

IV.l.l)

A Kbt. melv r6sze. illetve feiezete szerinti elidrds keriilt alkalmazdsra:2. r6sz XV. feiezet
IV.l.2) Az eli6rfs faitdia: Uni6s
IV.f .3) Hirdetmdny ndlkiili t{rgyal6sos eljf rfs eset6n az eljdrfs alkalmazdsrit megalapoz6 kiiriilm6nyek
ismertet6se:

IV.2) Adminisztrativ informf ci6k
IV.2.1) Az adott eljdr6sra vonatkoz6 k6zz6t6tel2
A hirdetmdny sz6ma a Hivatalos Lapban:1 t2ltOltllt6l/S t2lt4lt7l-l4lt5llllt1ltOlt8l
A hirdetmdnv szitma a Kdzb eszerzdsi Ertesit6ben : I l' I 1 t5 I I7'l l-7.l I 5
IV.2.2) Hirdetm6ny kdzz6t6tele n6lkiil indul6 eljdrds eset6n az eljfr6st megindit6 felhfvfs megkiild6s6nek,
illet6lee a Kd'zbeszerz6si Hat6sf s tSi0koztatisf na k napi a :2 (2 0 I 6/ I 2 /2 0
IV.2.3) Az el6zetes niaci konzultdci6k eredm6nv6nek ismertetdse 6rdek6ben tett int6zkeddsek ismertet6se:2
V. szakasz: Az eljdrfs eredm6nyel

A szerz6d6s szfma:

[.]

R6sz sz6maz2fl.l Elnevez6s: Sert6s-marhahfs beszerz6se 12 h6napra

A szerz6d6s szfmaz [2.] R6sz szima:2l2.l Elnevez6s: Csirkehfs beszerz6se l2 h6napra
A szerz6d6s szfmaz [3.] R6sz sz6ma:213.l Elnevez6s: Pulykahfs beszerz6se l2 h6napra

A szerz6d6s sz6ma: [4.] R6sz szhma:Z [4.] Elnevez6s: Hrisk6szitm6ny - felvf gott beszerz6se 12 h6napra

Az

elj6r6s eredm6nyes volt

X igen o nem

V.1 Eredmdnytelen eljf rdssal kapcsolatos informfci62
V.1.1) A befejezetlen eljirds oka
o A k0zbeszerzdsi elj6r6st eredm6nytelennek min6sltettdk.

Az eredmdnytelens6g indoka:

A szerz6dds mesk0tdsdt mestasadtdk
V.1.2) A befeiezetlen eli6r6st kdvet6en indul-e rii eliSr6s o isen o nem
V.l.3) Az 6rv6nyes ajfnlatot tevfl2
AjSnlattev6k neve 6s cime alkalmass6guk indokol6sa ds aj6nlatuknak az 6rt6kel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):
o

V.1.4) Az 6rv6nytelen ajdnlatot tev6k2
Az 6rvdnytelen aj6nlatot tev6k neve, cime ds az 6rvdnytelens6g indoka:

Y.2 Az eli6rds eredm6nye
rdsz:4 ajdnlat
rdsz:5 aj6nlat

L
2.
3.
4.

rdsz: 5

ajinlal

rdsz 6 aiilnlat
Y.2.2) Az 6rv6nyes ajdnlatot tev6k

Aj6nlattev6k neve 6s cime alkalmass6guk indokol6sa ds aj6nlatuknak az drtdkeldsi szempont szerinti tartalmi eleme(i):
J6gtrade Kft.
2220 Yecs5s, Ecseri

ft

0127

/15/A

J6gszil6nk Kft.
6000 Kecskemdt. Matk6i rit 18.

,,TE-DI TRADE'' Kft.
6728 Szeged, Back Bern6t utca 6.
Maus Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.

6724 Szeged, Textilgydri

ft

4.

Glorex Media Trade Kft. 1134 Budapest, Janicsar u. 9. 6s Immofix Kft. (k0zds aj6nlattev6k) 1037 Budapest,
Tdborhegyi rit 16.
,,Dodo-2457" Kereskedelmi 6s Fuvaroz6si Bt.
2457 Adony, R6k6czi u. 17.
Funkci6 Kft.
9232Darn6zseli, F6 rit 94.

A fenti ajanlattev6k ajdnlatai mindenben megfelelnek ak1zbeszerzdsi dokumentumok tartalm6nak, a mriszaki leir6sban
tal6lhaI6, valamint ajogszabSlyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k a nyilatkozataik ds lekdrdezdsek alapjan kiz6r6 okok
hatillya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyujtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek az ellirt alkalmass6gi
kdvetelmdnyek mindegyik 6nek, ezert 6rv6nyess6 nyilvdnithat6ak.

Az aitnlattev6 neve:
Az 6rt6kel6s

A

rdszszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

pontsz6m
rdszszempontok
srilysz6mai (adott
esetben az

alszempontok
srilvsz6mai is)

Ertdke16si

Az aifrnlattev6 neve:
Ertdkel6si
Ertdke16si
pontsz6m
pontsz6m
pontsziim
6s srilyszdm
6s srilysz6m
szorzata
szorzala

Azai6nlattev6 neve:
Eft6ke ldsi

Ertdke16si
Ert6ke ldsi
pontsz6m
pontsz6m
6s srilysz6m
szorzata

A srilysz6mmal
szorzotl
6rt6kel6si
pontsz6mok
0sszegei

ai6nlattev6nkdnt:

Adott esetben

a

rdszszempontokra adott pontsz6m szciveses 6rtdkel6se:

Y.2.4) Az aifnlatok 6rt6kel6se sordn adhat6 pontszdm als6 6s fels6 hatdra:2
Y.2.5) Az aj{nlatok 6rt6kel6se sorin m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az aj6nlatk6r6
megadta az ajdnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn a ponthatdrok k0zOtti
pontszdmot:2
V.2.6) A nyertes aj6nlattev6 neve, cfme, az ellenszolg{ltat{s iisszege 6s ajdnlata kivflasztds6nak indokai:
1. r6sz: Sert6s-marhahfs
J6gszil6nk Kft.

6000 Kecskemdt. Matk6i ft 18.
Ellenszolg6ltat6s dsszege : nett6 2 8.0 I 7. I 65,- Ft

fenti aj6nlattev6 ajflnlata mindenben megfelelnek aklzbeszerz6si dokumentumok tartalm6nak, a mriszaki leirdsbar
.al6lhat6, valamint a jogszab|lyok el6ir6sainak, ajdnlattevok a nyilatkozataik 6s lekdrdezdsek alapj6n kiz6r6 okol
A,

:ntdlya alatt nem Sllnak. Aj6nlattev6k

a benyfjtott

nyilatkozataik alapj6n megfelelnek

az

el6irt

alkalmassiig

<civetelm6nyek mindegyikdnek, ezert drvdnyessd nyilv6nithat6k.

2. r6sz: Csirkehris
J6gszil6nk Kft.

6000 Kecskemdt, Matk6i ft 18.
Ellenszol g6ltat6s Osszege : nelt6

7 .7 6 5 .7 7

5,-

F

t

{

fenti aj6nlattev6 ajdnlata mindenben megfelelnek aklzbeszerzdsi dokumentumok tarlalm6nak, a miiszaki leirdsbar
:al6lhat6, valamint a jogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k a nyilatkozataik 6s lekdrdezdsek alapjiln kiz6r6 okol,

ntillya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyrijtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek

az e16irt alkalmass69

<0vetelm6nyek mindegyikdnek, ez6rt 6rvdnyess6 nyilv6nithat6k.

3. r6sz: Pulykahfs
,,Dodo-2457" Kereskedelmi 6s Fuvarozdsi Bt.
2457 Adoty, Rdk6czi u. 17.
Ellenszolg6ltat6s cisszege: nett6 6.65 8. 700,- Ft

fenti aj6nlaltev6 ajdnlata mindenben megfelelnek aklzbeszerzdsi dokumentumok tartalm6nak, a miiszaki leir6sbar
a jogszabillyok el6ir6sainak, ajdnlattev6k a nyilatkozataik ds lekdrdezdsek alapjhn kiz6r6 okol
ntSlya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyrijtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek az e16irt alkalmassds

A,

.aI6lhat6, valamint

<0vetelmdnyek mindegyik6nek, ezert drvenyessd nyilv6nithat6k.
4. r6sz: Hrisk6szftm6ny

-

felvdeott

,,Dodo-2457" Kereskedelmi 6s Fuvarozisi Bt,
2457 Adony, R6k6czi u. 17.
El lenszolg6ltat6s Ossze ge : nett6 20 .49 9 .5 00, - Ft

fenti ajanlattev6 ajfinlata mindenben megfelelnek akdzbeszerz6si dokumentumok tartalmilnak, a miiszaki leir6sbar
aliilhat6, valamint a jogszab|lyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k a nyilatkozataik 6s lekdrdezdsek alapjiin kiz6r6 okol
rat6lva alatt nem rlllnak. Aidnlattev6k a benvriitott nvilatkozataik alani6n mesfelelnek az el6irt alkalmass6s
A.

/

(Ovetelmdnyek mindegyikdnek, ez5rt ervdnyess6 nyilvSnithat6k.

V.2.7) A nyertes ajfnlatot ktivet6 legkedvez6bb ajf nlatot tev6 neve, cime, az ellenszolgfltatds dsszege
ajdnlata kivrilasztf sdnak indokai:2

6s

V.2.8) Alv6llalkoz6(k) ig6nybe v6tele2 o igen X nem

A nyertes aj6nlattev6 aj6nlatdban akdzbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez az ajinlattevl
alv6llalkoz6t kiv6n igdnybe venni:

A nyertes ajdnlatotkOvet6 legkedvez6bb aj6nlatot tev6 ajanlat6banakdzbeszerzdsnek az(ok) ar6sze(i), amely(ek)nek
teliesitdsdhez az ai6nlattev6 alvlllalkoz6t kiv6n iednvbe venni:2
V.2.9) Alv6llalkoz6(k) megnevez6se:2

V.2.10) Az alkalmassfg igazol6s6ban r6szt yev6 szervezetel2
Az er6forr6st nyujt6 szervezet(ek) ds az alkalmass6gi kcivetelmdny(ek) megjeloldse, amely(ek) igazolilsa drdekdben az
ajanlattev6 ezenszervezet(ek)re (is) t6maszkodik

nyerles aj6nlattev6 ajfunlatdban:
kdvetelmdny(ek) megjel0l6se, amely(ek) igazolfusa 6rdekdben az
ai6nlattev6 ezen szervezet(ek)re (is) tiimaszkodik a nyertes ai6nlatot k0vet6 leskedvez6bb aiiiLnlatot tev6 ai6nlat6ban:

Az er6forr6st nyrijt6 szervezet(ek)

a

6s az alkalmass6gi

V.2.ll) Az 6rv6nytelen ajdnlatot tevfl2
Az drv6nytelen aj6nlatot tev6k neve, cime ds az 6rvdnylelensdg indoka:
Funkci6 Kft.
9232Darn6zseli. F6 rit 94.

\z

6w1nytelens6g oka, hogy

a hisk6szitm6nyek-felv6gottak rlszajinlat tekintet6ben a 6., 16., 18.

t6telel

ronatkozas|ban a megajilnlott tetm6k szilzallkos hristartama nem 6ri el az ajdnlatk6r6 6ltaI mffszaki speciFrk6ci6r

:lv|r6s tekintet6ben megjelolt tetm6k term6kleir6s6ban szetepl5 hristartalmat

VI. szakasz: Kieg6szit6 informdci6k
VI.1) Tov6bbi inform{ci6k:2
VLf .l) A szerz6d6sk0t6si morat6rium id6tartama
Kezdete: Q 0 I 7 /0 4/0 4 ) I Leiilrata: (20

17 /0 4 / I 4 )

VI.1.2) Az 0sszesez6s elk6szit6s6nek id6pontiaz (20 I 7/04/03 )
VI.f .3) Az iisszegez6s meskiild6s6nek id6nontia: (20I7/04/03)
VI.1.4) Az 6sszesez6s m6dositdsdnak indoka2
VL 1.5) Az ilsszesez6s m6dositdsfnak id6nont iaT G d dd/ hh/nn)
VI.l.6) A m6dositott 0sszegez6s meekiild6s6nek id6pontia2 (dddd/hh/nn
VI.1.7) Az iisszegez6s iavit6sdnak indoka2
VI. 1.8) Az tisszesez6s i avftdsdnak id6ponti a2 (6 dd 6/hh/nn)
VI.l.9) A iavitott iisszesez6s meekiild6s6nek id6nontia2 Gddd/hh/nn)
VL 1. 10) Tovdbbi inform{ci6k:2

I sziiksdg szerinti szdmban ismd.tef e meg
2 adott esetben

)

