Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1.

Az ajánlatkérő neve és címe:
Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.)

2.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Élelmiszer beszerzés 2013 - Tejtermék.
Élelmiszer szállítás Tej termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás
mellett. A 12 hónapon túli időtartamra vonatkozó árváltoztatással kapcsolatos
információkat a dokumentáció tartalmazza.
Tej pasztőrözött 148 000 liter, Tej pasztőrözött 4 200 db, Tej pasztőrözött,poharas 80 000
db,Kakaós tej paszt.poharas 80 000 db, Kefir natúr 320 liter, Joghurt izesitett 12 400 db,
Tejföl 20 000 kg, Tehéntúró 3 000 kg, juhtúró, brindza 120 kg, Kefir natúr poharas 8 000
db, Vajkrém magyaros,natúr,zöld.fűsz 4 000 kg, Teavaj 1 660 db, Trappista sajt 2 000 kg,
Edami sajt 100 kg, Karaván füstölt sajt 100 kg, Kocka sajt 24 000 doboz, Túró rudi
natúr,csokis 40 000 db, Margarin 2000 kg, Margarin 2 400 kg, Margarin 2 400 kg,
Margarin 5 400 kg.
A megadott mennyiségektől -50%-kal való eltérés lehetséges.

3.

A választott eljárás fajtája:
Uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás (Kbt. Második rész, XII. fejezet)

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: --6.

Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
A hirdetmény száma: 2013/S 068-113185
A hirdetmény megjelenésének napja: 2013.04.06.

7.

a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:--c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:---

8.

A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 (kettő) db

9.

a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség
esetén részenként):
1. ABAÚJTEJ Közös Vállalat
3849 Forró, Kakastanya
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Értékelési szempont
Ajánlati ár (nettó Ft)
Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján (%,) (min 8%)

Adat
67.014.300.8%

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott előírásoknak.
2. Baromfiudvar 2002 Kft.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Értékelési szempont
Ajánlati ár (nettó Ft)
Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján (%,) (min 8%)

Adat
61.227.1408

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott előírásoknak.
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):

Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)

90

Az utólagosan biztosított
árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján (%,) (min
8%)

10

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Abaújtej Közös
Vállalat.

Baromfiudvar 2002
Kft

Értékelési Értékelési Értékelési
pontszám pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata
91,36
8222,4
100

100

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

1000

9222,4

100

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata
9000

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1000

10000
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során
adható pontszám alsó és felső határának megadása:
Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1
pont, felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2012.06.01én közzétett útmutatója III. A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint
értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2012.06.01én közzétett útmutatója III. A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint
értékeli az ajánlatokat.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Baromfiudvar 2002 Kft.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Értékelési szempont
Ajánlati ár (nettó Ft)
Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves
elszámolások alapján (%,) (min 8%)
Összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat.

Adat
61.227.1408

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--12. *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Áruszállítás
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--13.*A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek
az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--14.*Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
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a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Baromfi Trans 2008 Kft (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
Ajánlati felhívás III.2.3.B. pont
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.06.22
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.07.01.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.06.21.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.06.21.
18.*Az összegezés módosításának indoka: --19.*Az összegezés módosításának időpontja: --20.*A módosított összegezés megküldésének időpontja: --21.*Az összegezés javításának indoka: --22.*Az összegezés javításának időpontja: --23.*A javított összegezés megküldésének időpontja: --24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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