(il. 2..t MvMrendelethez

14. melldklet a 44/2015.

KOZBESZERZESI ADATBAZIS
Osszegez6s az

I. szakasz: Aj{nlatk6r6
I.1) N6v

6s

cimekl (jelAlje meg az eljdrdsdrtfelelSs

Hivatalos n6v: B6cs-Kiskun
Postai cim: Nviri ft 38.

Korhhz

V6ros: Kecskemdt

Postai ir6nvit6sz6m: 6000

lI. szakasz: T6rgy
II.1) Meehatirozfis
A kOzbeszerz6s
II.2.1) A kiizbeszerz6s mennyis6ge:

I(ozrileti tej 1,5 o/o - os
5/1 literes (paplantei)
Lakt6zmentes tej 1/1 literes

UHT
L,50oh

Poharas tei 200 rnl

UHT tei200 ml
Poharas kaka6

ml
nem ital
I3ka6
200 rnl UHT
nem ital
I(ozrileti tejfol
20 o/o - os 5/1 literes
200

( paplantejfol )

Tetfol 2jo/o-os 375
Teyfol 20 oh-os 150 gr poharas

Vaj 10 dkg

-

os

Minivaj 2 dkg- os
Margarin 25 dkg

1sszes ajdnlatkdr6t)

-

os

kocka
Rama vagy azzal egyen6t6kri

Margadn 25 dkg-os

ajfnlatok elbfrdl6si16l

kocka
glut6nmentes

I{6v6tejsztn 10 ml
,a,Itnpaszt6rczott

Darab

1.150

Mini margarin 1 dkg- os
Joghurt (natur aesitl.sfi) 150 gt
Ercflot6s

Darab

456.000

DarB,b

38.000

Darab

1.000

Darab

2.100

Darab

60.000

Darab

22.000

Darab

1.000

Darab

2.800

Darab

2.500

Datab

84.500

Datab

1.000

Joghurt (natur izesit6sri) 150 gr
glut6nment.r El6fl6r6s
Joghurt Q<ajszlbarack izesit6sfi) 1 50
gf
Joghurt (meggyes izesit6sff) 150 gr
IoEhurt cukormentes
hozzdadott cukrot nem tartaknazhat
(gpimolcs darabos)
150 gr

Joghurt gyiimolcs darabos 150 gr
glut6nmentes

Miizlis ,,Cereal" joghut

150

gfammos
Zott Jogobella vagy zzzal
egyen6rt6kfi

R6teges dfonyis desszert joghurt
grammos

1.50

ZottJogobella
vagy azzal egyen6rt6kii

joghut

I(eflt ( natir izesit6sri )
I(eflt ( natir izesit6sf )

150 gr
150 gr

glut6nmentes

Trappista sajt vagy azzal egyen6rt6kri I(ilogramm

4.800

glut6nmentes

Edtmi sajt vagy azzal egyen6rt6kfi

I(ilogtamm

200

Tolnai sov6ny tomb sajt vagy azzal
egyen6tt6kf

ISogramm

1.200

Pann6nia sajt vagy azzal egyen6n6kti I(ilogramm

1.000

I{aravin ftistolt sajtvagy azzal
egyen6rt6kri

Ov6ri sajt vagy azzal egyen6rt6kf
I

I(ilogramm

50

I(ilogramm

700

F6lz siros 6tkez6si

teh6ntur6

I(ilogramm

3.000

ISogramm

1.500

(5/1-es tombtur6 )
F6lzsitos 6tkez6si teh6ntur6 0,45 kg

Toml6s omlesztett sajt
(natur izesit6sff)

Darab

31.000

5dkg-os
Camembert vagy azzal egyen6rt6kfi
natur :zesitfsfi 120 gr

I(ilogtamm

T2

Dobozos kockasajt 8 cikkelyes 140
gr-os natur izesit6.sfi, kenhet5,
light= alac s o ny z srtartalmu

cikk

300.000

Dobozos kockasajt 8 cikkelyes 140
gr-os nat6r izesit6sri, kenhet6,
light= alac s o ny zsittattalmit
glut6nmentes

cikk

20.000

Darab

36.000

Tur6rud
gf

csol<t m6zzal-

natir izii, 30

Y anitils / kaka6s puding szivecske
vagy azzal egyen6rt6kri 1,25 gr

Darab

40.500

IG6mtut6 vanili6s 90 gr

Darab

16.000

Ift6mtur6 meggyes 90 gr

Datab

16.000

Delma light vagy azzal egyen6rt6k6
500 gr-os cs6sz6s 20oh

I(ilogramm

610

lV. szakasz: Elj6rds
IV.1) Meghatirozis
W.1.1) A Kbt. mely r6sze, illetve fejezete szerinti eli6r6s keriilt alkalm azisra:. 2. r6sz XV. fe
IV.f .2) Az eli6r{s fait{ia: Uni6s
IV.1.3) Hirdetm6ny n6lkiili tf rgyal{sos eljrir6s eset6n az elj{rris alkalmazdsdt megalapoz6 kOriilm6nyek
ismertet6se:

lV.2)

Ad m inisztratfv

informrlci6k

IV.2.1) Az adott eljirdsra vonatkoz6 kdzz6t0tel2

A hirdetmdny szdmaaHivatalos Lapban:l t2ltOltllt6l/S t2lt4lt8l-l4lt5lt3lt7lt9lt1l
A hirdetmdny sz6maaKdzbeszerzdsi Ertesit6ben:1 lll15ltTltal13l/t2ltOltll16l KE-szdm/,lvszdm
IV.2.2) Hirdetm6ny kdzz6t6tele n6lkiil indul6 eljdris eset6n az eljdrrist megindit6 felhivds megkiild6s6nek,
illet6lee a Kdzbeszerz6si Hat6srie tf i6koztatdsdnak nania:2 (2 0 I 6/ I 2 /2 I
IV.2.3) Az el1zetes piaci konzultr[ci6k
ismertet6se 6rdek6ben tett int6zked6sek ismertetdse:2
V. szakasz: Az eljdrds eredm6nyel
A szerz6d6s sz6ma:

[.]

R6sz sz6maz2

[.]

Elnevez6s: Tej-tejterm6kek beszerz6se 12 h6napra

Az eljar6s eredmdnyes volt X igen o nem

V.l Eredm6nytelen eljfrr{ssal

v.l.l)

A

tlen

kapcsolatos informfci62

ris oka

o A k0zbeszerzdsi elj6r6st eredm6nytelennek min6sitett6k.

Az eredmdnytelensdg indoka:
o

A

szerzildds mesk0tds6t meetasadt6k

V.1.2) A befeiezetlen elifrist ktivet6en indul-e ti eliirfs o isen o nem
V.1.3) Az 6rv6nyes ajdnlatot tevfl0
Ajdnlattevrik neve ds cime alkalmass6guk indokol6sa ds aj6nlatuknak az 6rt1kel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Y,1.4) Az 6rv6nytelen ajinlatot tevflZ
Az drvdnvtelen ai6nlatot tev6k neve. cime ds az drvdnWelens6e indoka:
Y.2 Az eli6r6s eredm6nye
1. rdsz:2 aifinlat
Y.2.2) Az 6rv6nyes ajfnlatot tev6k
Aj6nlattev6k neve 6s cime alkalmass6guk indokol6sa 6s aj6nlatuknak az 6rt6kel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Szolnoktej Keresked6h6z Kft
II

.

l9 Szolnok, Andor utca2l. C 6p.

Maus Kereskedelmi ds Szolg6ltat6 Kft.

6724 Szeged, Textilgy5ri rit 4.

A fenti aj6nlattev6k aj6nlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerzdsi dokumentumok tartalm6nak, a mtiszaki lefr6sban
tal6lhat6, valamint ajogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlaftev6k anyilatkozataik ds lekdrdez6sek alapj6n kiz6r6 okok
hat|lya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyujtott nyilatkozataik alapjan megfelelnek az el6irt alkalmassdgi
kOvetelm6nyek mindegyikEnek, ezdrt drvdnyessd nyilv6nithat6ak.

Az 6rt6kel6s
rdszszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Azai6nIattev6 neve:
Az ai6nlatlev6 neve:
Az ai6nlattev6 neve:
Ertdke 16si
Ert6keldsi
Ertdkeldsi
Ert6kel6si
Ertdke16si
Ertdke l6si
pontsz6m
pontszdm
pontsz6m
pontsz6m
pontsz6m
pontsz6m
16szszempontok
6s srilysz6m
6s srilysz6m
6s srilysz6m
srilysz6mai (adott
szorzata
szorzata
szorzala
esetben az

A

alszempontok
srilvszSmai is)

A srilysz6mmal
szorzotl
6rtdkel6si
pontsz6mok
6sszegei

ai6nlattev6nk6nt:

Adott esetben a rdszszempontokra adott pontsz6m szdveges 6rtdkel6se:
Y.2.4\ Az aidnlatok 6rt6kel6se sordn adhat6 pontszdm als6 6s fels6 hatdra:2
Y,2.5) Az ajinlatok 6rt6kel6se sordn m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az ajdnlatk6r6
megadta az ajfnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sorf n a ponthatrirok ktiz0tti
pontsz6mot:2
V.2.6) A nyertes ajfnlattev6 neve, cfme, az ellenszolgdltatfs Osszege 6s ajfnlata kivilasztfsdnak indokai:

Tej-tejterm6k
Szolnoktej Keresked6hdz Kft.
I I l9 Szolnok, Andor utca2l. C 6p.
Ellenszoledltat6s cisszese: nett6 90. 3 73.67 5.- Ft

a mriszaki leir6sban
fenti aj6nlattev6k aj6nlatai mindenben megfelelnek aklzbeszerzdsi dokumentumok tartalm6nak,
kiz6r6 okok
alapjSn
lekdrdezdsek
6s
a
nyilatkozataik
1lhat6,valamint ajogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k
alkalmass6gi
eloirt
az
megfelelnek
alapj6n
nyilatkozataik
tilu inttnem 6llnak'. Aj6nlattev6k a benyrijtott
:ielm6nyek mindegyik6n ek, ez1tt drvdnyess6 nyilv6nithat6k'

tottev6neve,cime,azel|enszo|g6ltat6s0sszege6s
a

i6nlata kiv6laszt6sdnak indokai2

V.2.8) Alvdllalkoz6(k) ig6nybe v6tele2 o igen X nem
azai6nlanev6
A nyertes aj6nlattev6 aj aitadaana kdzbeszerz6snek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesit6sdhez
alv6llalkoz6t kiv6n ig6nybe venni:
a rdsze(i), amely(ek)nek
A nyertes aj6nlatot t6ueiO legkedvez6bb aj6nlatot tev6 aj6nlat6ban a ktizbeszerzdsnek az(ok)
teli esit6s6hez az aiilnlattev 6 alv6llalkoz6t kiv6n i gdnybe ve

Alvfllal
V.2.10) A"

nevez6se:2

igazoldsr{ban r6szt vev6 szervezetek2
az
"tkattnassdg
ds az alkalmass6gi k0vetelm6ny(ek) megiel<il6se, amely(ek) igazol6sa drdekdben
szeiJzet(ek)
nyrijt6
Az er6fory6st
aj6nlattev6 ezer szeryezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes aj6nlattevo aj6nlat6ban:
6rdekeben az
Az er6forr6st nyrijt6 szervezet(ek) 6s az alkalmassagi krivetelm€ny(ek) megjel0l6se, amely(ek),igazol6sa
ai6nlat6ban
ajanlataDan:
tevo
tevO
b
ai6nlatot
le
legkedvezobb
ktivet6
aj6nlatot
i6nlatot
ai6nlattev6 eze1 szeryezet(ek)re 11s; l66aszkodik a nyertes

V.2.1f) Az 6rv6nytelen aj6nlatot tevfl0
Az drv6nyelen aj6nlatot tev6k neve, cime ds az ervenytelens6g indoka:
VI. szakasz: Kieg6szft6 inform6ci6k
VI.1) Tov6bbi informdci6k:2
VI.1.1) A szerz6d6skdt6si morat6rium id6tartama
t7 /04/t 4
Kezdete: (20 17/04/04) I Le
elk6szit6s6nek idripontja : (2 Jllpl /01
VI.1.2) Az
ld6s6nek iddpontja:
VI.1.4) Az

m6dositfsfnak indoka2
m6dositfsf nak id6Pont

VI.1.6) A m6dositott
Vl.l.il Az

ld6s6nek id6pontia2 (dddd/hhl'

avft{sfnak indoka2

ez6s meskiild6s6nek
VI.1.9) A iavitott
VI.1.10) Tovdbbi informf ci6k:2

I

szilksdg szerinti szdmban ismdtelie meg

2 adott esetben

