Kivonat
Heréd Község Önkormányzatának
2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből
210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Az élelmezési nyersanyag beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást a szárazáru
termékkör kivételével eredményessé nyilvánítja
2. a nyertes ajánlatok:
SZOLNOKTEJ- ’98 KFT. Cím: 5000 SZOLNOK, RÁKÓCZI U. 50.
Ajánlat:
Árucsoport:
2. Rész: Tejtermék

Ár:
1 254 700 Ft + ÁFA

IMMOFIX KFT.
1037 BUDAPEST, TÁBORHEGYI ÚT 16. F. ÉP. 2.
Ajánlat:
Árucsoport:
1. Rész: Pékáru

Ár:
844 645 Ft + ÁFA

3. Rész: Sertéshús, marhahús termékek
4. Rész: Baromfihús termékek

1 539 745 Ft + ÁFA
689 792 Ft + ÁFA

5. Rész: Felvágott termékek
6. Rész: Zöldségfélék
7. Rész: Mirelit termékek

484 833 Ft + ÁFA
1 299 200 Ft + ÁFA
384 855 Ft + ÁFA

8. Rész: Tojás

201 000 Ft + ÁFA

3. nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat:
IMMOFIX KFT.
1037 BUDAPEST, TÁBORHEGYI ÚT 16. F. ÉP. 2.
Ajánlat:
2. Rész: Tejtermék

1 810 400 Ft + ÁFA

4. érvénytelen ajánlat: COOP-SZOLNOK ZRT. Cím: 5000 SZOLNOK, KRÚDY GYULA ÚT
108. a határozat melléklete szerinti összegezésben foglalt indokok alapján
5. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését e határozat mellékleteként az 5/2009.
(III.31.) IRM rendelet 7. számú melléklete szerinti tartalommal.
6. felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
k.m.f.
Kómár József sk.
polgármester

Másolat hiteléül: Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető

Peterkéné dr. Farkas Andrea sk.
körjegyző

a 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat melléklete

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Heréd Község Önkormányzata
3011 Heréd, Rákóczi út 39.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
I. Pékáru
II. Tejtermék
III. Sertéshús, marhahús termékek
IV. Baromfihús termékek
V. Felvágott termékek
VI. Zöldségfélék
VII. Mirelit termékek
VIII. Tojás
IX. Szárazáru
részek tekintetében élelmezési nyersanyag beszerzésre vonatkozó szállítási szerződés.
3. A választott eljárás fajtája: nemzeti hirdetményes tárgyalással
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: a IX. rész kivételével eredményes
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti
indokolás: a IX. rész tekintetében az egyetlen ajánlattevő nem pótolta ajánlata hiányosságait
így az eljárás az adott rész tekintetében a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelen lett.
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: nem
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
I. Pékáru 1 db
II. Tejtermék 2 db
III. Sertéshús, marhahús termékek 1 db
IV. Baromfihús termékek 1 db
V. Felvágott termékek 1 db
VI. Zöldségfélék 1 db
VII. Mirelit termékek 1 db
VIII. Tojás 1 db
IX. Szárazáru 1 db
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
Név: SZOLNOKTEJ- ’98 KFT.
Cím: 5000 SZOLNOK, RÁKÓCZI U. 50.
Ajánlat:
Árucsoport:
2. Rész: Tejtermék

Ár:
1 254 700 Ft + ÁFA

Név: IMMOFIX KFT.
Cím: 1037 BUDAPEST, TÁBORHEGYI ÚT 16. F. ÉP. 2.
Ajánlat:
Árucsoport:
1. Rész: Pékáru

Ár:
844 645 Ft + ÁFA

2. Rész: Tejtermék

1 810 400 Ft + ÁFA

3. Rész: Sertéshús, marhahús termékek
4. Rész: Baromfihús termékek

1 539 745 Ft + ÁFA
689 792 Ft + ÁFA

5. Rész: Felvágott termékek
6. Rész: Zöldségfélék
7. Rész: Mirelit termékek

484 833 Ft + ÁFA
1 299 200 Ft + ÁFA
384 855 Ft + ÁFA

8. Rész: Tojás

201 000 Ft + ÁFA

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Név: COOP-SZOLNOK ZRT.
Cím: 5000 SZOLNOK, KRÚDY GYULA ÚT 108.
Hiányosságok:
1. Az írott oldalak sorszámozása nem történt meg az ajánlattételi felhívás V.7.3.
pontjában foglaltak ellenére.
2. Több termék, pl. étolaj, finomliszt, kristálycukor ajánlati egységára nem forintra
kerekítve lett megadva.
3. Mivel a szállítójármű meglétét erőforrás szervezettel igazolta, ezért a V-TRIÓ Kft.
vonatkozásában az alábbi iratokat kellett becsatolni:
• Ajánlattevő köteles igazolni azt, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi
igazolásokkal történik:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített
nyilatkozatának benyújtásával.
• V-TRIÓ Kft. nyilatkozata a Kbt. 60-61. § szerinti kizáró okok hiányáról.
• V-TRIÓ Kft. cégkivonata
• V-TRIÓ Kft. képviselőjének aláírási címpéldánya
4. Ajánlattevő nem nyilatkozott a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról, mert a
megfelelő nyilatkozatban nem jelölte meg a konkrét besorolást.
5. Nem csatolt számlavezetői nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás III.2.2) a) pontjának
megfelelően.
6. Nem csatolta a legutóbbi három lezárt üzleti éveire vonatkozó, a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóját az ajánlattételi felhívás III.2.2) b) pontjának
megfelelően.

7. Az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság 1. pontjának megfelelően az ajánlattételi felhívás feladását megelőző
három év legjelentősebb szállításainak ismertetését legalább a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy
a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével a Kbt. 68. § (1)
bekezdése szerinti módon.
8. Az ajánlatkérési dokumentáció 32. pontja szerint az ajánlatot olyan részletezettséggel
kell összeállítani, hogy ajánlatkérő a Kbt. 86. § (2) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget tudjon tenni, vagyis meg tudja állapítani, hogy az ajánlati ár
alapján kalkulálható bérköltség eléri-e az adott ágazatban általában szokásos béreket,
illetőleg azokat kirívóan nem haladja-e meg, ezért az ajánlatban meg kell adni, hogy a
teljesítésben hány munkavállaló, milyen időtartamban működik közre, mennyi a kért
ellenszolgáltatásból a becsült bérköltség és az a munkavállalók között hogyan oszlik
meg. Ezt az ajánlat nem tartalmazza.
Ajánlattevő ajánlata hiányosságait a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére határidőben
nem pótolta, 2009.10.21.-én jelezte, hogy az ajánlati felhívásban kért ártartást vállalni nem
tudja, ezért közbeszerzési eljárásban szerződni nem tud, de átmeneti segítségnyújtásra, vagy
egyszerű szállítási szerződéssel felajánlja szolgáltatását az önkormányzat és intézményei
ellátására. Az ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 88. § (1)
bekezdés e), f) pontja alapján érvénytelen.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Név: SZOLNOKTEJ- ’98 KFT.
Cím: 5000 SZOLNOK, RÁKÓCZI U. 50.
Ajánlat:
Árucsoport:
2. Rész: Tejtermék

Ár:
1 254 700 Ft + ÁFA

Név: IMMOFIX KFT.
Cím: 1037 BUDAPEST, TÁBORHEGYI ÚT 16. F. ÉP. 2.
Ajánlat:
Árucsoport:
1. Rész: Pékáru

Ár:
844 645 Ft + ÁFA

3. Rész: Sertéshús, marhahús termékek
4. Rész: Baromfihús termékek

1 539 745 Ft + ÁFA
689 792 Ft + ÁFA

5. Rész: Felvágott termékek
6. Rész: Zöldségfélék
7. Rész: Mirelit termékek

484 833 Ft + ÁFA
1 299 200 Ft + ÁFA
384 855 Ft + ÁFA

8. Rész: Tojás

201 000 Ft + ÁFA

Az ajánlat az adott rész tekintetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Név: IMMOFIX KFT.
Cím: 1037 BUDAPEST, TÁBORHEGYI ÚT 16. F. ÉP. 2.
2. Rész: Tejtermék

1 810 400 Ft + ÁFA

Az ajánlat az adott rész tekintetében a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlat.

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e?
IMMOFIX KFT.: Részben igen, a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok
hiányának igazolására kérjük nyújtsa be Heréd Önkormányzati Adóhatóság igazolását
az eredményhirdetést követő 8 napon belül 3011 Heréd, Rákóczi út 39. címre!
SZOLNOKTEJ- ’98 KFT.: Részben igen, de ajánlattevőnek az eredményhirdetést
követő 8 napon belül a Kbt. 60. § (1) bekezdésének d), f) pontjai, illetve a 61. § (1)
bekezdésének a), b), c) pontjai tekintetében közjegyző által hitelesített nemleges
nyilatkozatot kell benyújtania 3011 Heréd, Rákóczi út 39. címre!
Kérjük továbbá ajánlattevőt, hogy a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok
hiányának igazolását az ajánlatkérő székhelye szerinti Heréd Önkormányzati
Adóhatóságtól becsatolni szíveskedjenek ugyancsak az eredményhirdetést követő 8
napon belül 3011 Heréd, Rákóczi út 39. címre!
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
Lásd 9/a. pont
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része,
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2009.
november 10.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2009.
november 18.
14.* Egyéb információk: Szerződéskötés időpontja 2009. november 19. 09.00 óra.

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:16. Hivatkozás az eljárást megindító,
közzétételének/megküldéséneknapja:
Közzététel dátuma: 2009/09/14/
Iktatószám:
18522/2009

illetőleg

meghirdető

hirdetményre

és

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. november 10. 09.00 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. november 9.
19.* Az összegezés javításának indoka:-

Heréd, 2009. november 9.
Kómár József sk.
Polgármester

