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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 304427039Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14435260Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Budapesti Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Élelmiszeralapanyag beszerzés - 2021Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000056342021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Budapesti Rendőr-főkapitányság 15720388251

Teve Utca 4-6.

Budapest HU120 1139

Kádár Andrea

KadarAn@budapest.police.hu +36 14435305

http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-
fokapitanysag

Perfekt-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság 23581951213

Márai Sándor Utca 76.

Őrbottyán HU 2162

Bajnóczi Gabriella

info@perfekt-tender.hu

http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-
fokapitanysag
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

52A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 052-130204A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Élelmiszer alapanyagok beszerzése 3 részben

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Élelmiszeralapanyag beszerzés - 2021

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

nettó 36 461 425 Ft+ÁFA Az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesíté-sére alkalmas, a legalacsonyabb összegű 
érvényes ajánlatot ezen ajánlattevő tette, valamint az ajánlat a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető és teljesíthető 
feltételeket tartalmaz. A szerződés keretszerződés.

10828694213Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2220 Vecsés, 
Ecseri Út 0127/15/A

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)        36 461 425 
 
Indokolás: A benyújtott ajánlat a törvényben és az eljárást megindító felhívásban meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az eljárásból nem került kizárásra. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat a megfelelő tarta-lommal benyújtotta, így 
érvénytelenség megállapítására nem került sor. A referencianyilatkozat alapján az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés megállapítható. 

10828694213Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2220 
Vecsés, Ecseri Út 0127/15/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Fagyasztott termékekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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10957587213NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Kardos 

Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)        18 135 000 
Indokolás: A benyújtott ajánlat a törvényben és az eljárást megindító felhívásban meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az eljárásból nem került kizárásra. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat a megfelelő tarta-lommal benyújtotta, így 
érvénytelenség megállapítására nem került sor. A referencianyilatkozat alapján az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés megállapítható. 

22953119209Corvinus Ásványvíz Kft., Magyarország 4002 Debrecen, Babarózsa Utca 20

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Üdítő italokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Indokolás: 
Ajánlatkérő 2021. június 1. napján hiánypótlási felhívást bocsájtott ki, amelynek ajánlattevő a megadott határidőig nem tett 
eleget, így ajánlata érvénytelen az alábbiak szerint: 
Ajánlattevő az EEKD III. rész C pont Csődeljárás, Fizetésképtelenség, Csődegyezség hitelezőkkel, A nemzeti törvények 
értelmében a csődhöz hasonló helyzet, Felszámoló által kezelt vagyon, Üzleti tevékenység felfüggesztése pontok kitöltése során 
az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” lehetőségnél a „nem” választ jelölte meg, azonban ez az információ 
elektronikusan elérhető. Aján-lattevő az EEKD vonatkozó pontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § rendelkezéseit figyel-
men kívül hagyva töltötte ki. 
 
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerint érvénytelen. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12245442213BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2120 Dunakeszi, Pallag Utca 55

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen



EKR000056342021

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

nettó 19 470 908 Ft+ÁFA Az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesíté-sére alkalmas, a második legalacsonyabb 
összegű érvényes ajánlatot ezen ajánlattevő tette vala-mint az ajánlat a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető és 
teljesíthető feltételeket tartal-maz. 

10957587213NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István 
Utca 1586/1

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

nettó 18 135 000 Ft+ÁFA Az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesíté-sére alkalmas, a legalacsonyabb összegű 
érvényes ajánlatot ezen ajánlattevő tette valamint az ajánlat a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető és teljesíthető 
feltételeket tartalmaz. A szerződés keretszerződés.

22953119209Corvinus Ásványvíz Kft., Magyarország 4002 Debrecen, Babarózsa Utca 20

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Szöveges értékelés:

Corvinus Ásványvíz Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)        19 470 908 
 
Indokolás: A benyújtott ajánlat a törvényben és az eljárást megindító felhívásban meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az eljárásból nem került kizárásra. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat a megfelelő tarta-lommal benyújtotta, így 
érvénytelenség megállapítására nem került sor. A referencianyilatkozat alapján az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés megállapítható. 

István Utca 1586/1
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)        59 635 650 
 
Indokolás: A benyújtott ajánlat a törvényben és az eljárást megindító felhívásban meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az eljárásból nem került kizárásra. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat a megfelelő tarta-lommal benyújtotta, így 
érvénytelenség megállapítására nem került sor. A referencianyilatkozat alapján az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés megállapítható. 

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Cukor, konzerv, szárazárúRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Indokolás: 
Ajánlatkérő 2021. május 14. napján felvilágosítás kérést küldött ki, amelynek ajánlattevő nem tett eleget, így az alábbi termékek 
esetén nem állapítható meg annak műszaki leírásnak való megfele-lősége: 
1.        Szénsavmentes gyümölcsízű üdítőital min. 10% gyümölcstartalommal (1,5 l) – tartósító-szer nélkül 
2.        Szénsavmentes gyümölcsízű üdítőital min. 10% gyümölcstartalommal (0,5 l) – tartósító-szer nélkül, legalább 10% 
gyümölcstartalom 
3.        Ajánlattevő által a 24. sorban „Szénsavmentes, 100%-os gyümölcslé” megajánlott termék tekintetében nem egyértelmű, 
hogy a megajánlott termék mindkét Ajánlatkérő által elvárt ízben (alma, narancs) szerepel-e az ajánlatban.  

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24272962213Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
2161 Csomád, József Attila Utca 73.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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Ajánlatkérő 2021. május 14. napján felvilágosítás kérést küldött ki, amelynek ajánlattevő nem tett eleget, így az alábbi termékek 
esetén nem állapítható meg annak műszaki leírásnak való megfele-lősége: 
 
1. Ajánlattevő által a 3.3. konzervek, hús és készétel rész 7. sorban „Kóser vallásúak részére al-kalmas készétel konzervek 400 
g” megajánlott termékről nem állapítható meg egyértelműen, hogy azok megfelelnek a kóser termékre vonatkozó elvárásoknak. 
2. Ajánlattevő által a 3.1. cukrászati alapanyagok és édesipari termékek 42. sorban „Mini mogyoró-krém” megajánlott termékről 
a nyilvánosan elérhető információk alapján nem állapítható meg egy-értelműen, hogy az megfelel az Ajánlatkérő által előírt 
minimális mogyoró tartalomnak. 
3. Ajánlattevő a 3.1. cukrászati alapanyagok és édesipari termékek 56. sorban „Réteslap (friss, 400x600 mm)” megajánlott 
termékről a nyilvánosan elérhető információk alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az megfelel az Ajánlatkérő által 
előírt méretbeli követelményeknek. 
4. Ajánlattevő által a 3.7. száraz hüvelyesek, gabonafélék 22. sorban „Vadrizs” megajánlott ter-mékről nyilvánosan elérhető 
információ nem található, így nem állapítható meg, hogy a termék létezik és Magyarországon kereskedelmi forgalomba hozható. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10957587213NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Kardos 
István Utca 1586/1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

nettó 59 635 650 Ft+ÁFA Az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesíté-sére alkalmas, a legalacsonyabb összegű 
érvényes ajánlatot ezen ajánlattevő tette, valamint az ajánlat a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető és teljesíthető 
feltételeket tartalmaz. A szerződés keretszerződés.

11024879203BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, Molnártelep X. körzet 88/b 459/432

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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Ajánlatkérő 2021. április 30. napján felvilágosítás kérést küldött ki, amelynek ajánlattevő nem tett eleget, így  
1. Ajánlattevő ajánlata több helyen olyan egységárat tartalmaz, amelyre vonatkozóan a mennyiségi egységre vonatkozó ár 
megfelelősége kérdéses, az erre vonatkozó felvilágosítás kérésre választ nem adott, így nem állapítható meg valamennyi termék 
esetén, hogy a nettó egységár oszlopban a kiszerelési egységre vagy a mennyiségi egységre vonatkozó ajánlati árat adta meg. 
2. Az alábbi termékek esetén nem állapítható meg annak műszaki leírásnak való megfelelősége az előírt kiszerelés 
vonatkozásában: 
3/1. 8. Cukorgolyó (1 kg alatt) – megajánlott termék 2 kg-os kiszerelésű; 
3/1. 43. Mogyoró (natúr) (1 kg) – megajánlott termék 500 g-os kiszerelésű; 
3/1. 52. Sós mogyoró (10 dkg) - megajánlott termék 80 g-os kiszerelésű; 
3/2. 30. Fenyőmag (0,1 kg) - megajánlott termék 500 g-os kiszerelésű; 
3/2. 55. Oregano (0,25 kg) - megajánlott termék 1 kg-os kiszerelésű; 
3/6. 14. Savanyú káposzta levél (10-20 kg) - megajánlott termék 1 kg-os kiszerelésű; 
3/8. 22. Tarhonya (gépi)* (5 kg) - megajánlott termék 7 kg-os kiszerelésű. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24272962213Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
2161 Csomád, József Attila Utca 73.

Ajánlatkérő 2021. május 5. napján hiánypótlási felhívást küldött ki Ajánlattevő részére, amelynek nem tett eleget, így az ajánlata 
érvénytelen az alábbiak szerint: 
Az Ajánlattevő által benyújtott ártábla nem tartalmazza a megajánlott termékek nevét, típusát, csupán a gyártó került 
feltüntetésre, így Ajánlatkérő nem tudja megállapítani, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a műszaki leírás szerinti 
követelményeknek. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11392929206M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 6782 Mórahalom, Röszkei Út 48

Ajánlatkérő 2021. május 14. napján felvilágosítás kérést küldött ki, amelynek ajánlattevő nem tett eleget, így az alábbi termékek 
esetén nem állapítható meg annak műszaki leírásnak való megfele-lősége: 
1. Ajánlattevő által a 3.3. konzervek, hús és készétel rész 7. sorban „Kóser vallásúak részére al-kalmas készétel konzervek 400 
g”, a  11. sorban „Muzulmánok részére alk. Készétel konzervek 400 g”, valamint a 21. sorban „Vegetáriánusok részére alkalmas 
készétel konzerv 400 gr” megajánlott termékekről nem állapítható meg egyértelműen, hogy azok megfelelnek a kóser termékre 
vonatko-zó elvárásoknak, valamint a muzulmán vallásúak, illetve vegetáriánus táplálkozásúak számára. 
2. Ajánlattevő a 3.1. cukrászati alapanyagok és édesipari termékek 56. sorban „Réteslap (friss, 400x600 mm)” megajánlott 
termékről a nyilvánosan elérhető információk alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az megfelel az Ajánlatkérő által 
előírt méretbeli követelményeknek. 
3. Ajánlattevő által a 3.5. olajok részben megajánlott - nem hazai gyártású - termékekről nem álla-pítható meg azok neve, típusa, 
így nem állapítható meg, hogy az Ajánlatkérő által előrít követelmé-nyeknek megfelelnek-e. Az olivaolaj esetén a megadott 
információk alapján a termék nem azono-sítható be, így nem állapítható meg a műszaki követelményeknek való megfelelés. 
4. Ajánlattevő által a 3.8. tésztafélé részben megajánlott alábbi termékekről nem állapítható meg, hogy azok megfelelnek 
Ajánlatkérő előírásainak, az alábbiak nem kerültek igazolásra: 
5. Csuszatészta – durumlisztből készült; 
6. Eperlevél – legalább 4 tojásos; 
7. Hosszúmetélt – durumlisztből készült; 
8. Kagylótészta – durumlisztből készült; 
9. Kiskagyló tészta – durumlisztből készült; 
16. Nagykocka – a termék nyilvános adatok szerint nem található meg 
21. Tagliatelle - a termék nyilvános adatok szerint nem található meg, a megajánlott termék nem azonos a 7. sorban megajánlott 
termékkel 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

13413165242Food Man 2020 Kft., Magyarország 1171 Budapest, Postamester Utca 17
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlattevők: 
 
1. rész 
BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2120 Dunakeszi Pallag Utca 55 Asz: 
12245442213 
Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2220 Vecsés Ecseri Út 0127/15/A Asz: 10828694213 
 
2. rész 
Corvinus Ásványvíz Kft. 4002 Debrecen Babarózsa Utca 20 Asz: 22953119209 
NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2310 Szigetszentmiklós Kardos István Utca 1586/1 Asz: 10957587213 
Coca-Cola HBC Magyarország Kft 2330 Dunaharaszti Némedi Út 104 Asz: 10886861244 
Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2161 Csomád József Attila Utca 73. Asz: 
24272962213 
 
3. rész 
Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2161 Csomád József Attila Utca 73. Asz: 
24272962213 
NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2310 Szigetszentmiklós Kardos István Utca 1586/1 Asz: 10957587213 Asz: 
10957587213 
BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6100 Kiskunfélegyháza Molnártelep X. körzet 88/b 459/432 Asz: 
11024879203 
Food Man 2020 Kft. 1171 Budapest Postamester Utca 17 Asz: 13413165242 
M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6782 Mórahalom Röszkei Út 48 Asz: 11392929206 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.07.05Lejárata:2021.06.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2021.06.23

2021.06.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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