
 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Újhartyán Község Önkormányzata 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Tárgya: Szállítási szerződés, melynek tárgya élelmezési alapanyagok beszerzése 

 
Mennyisége:  
A meghatározott mennyiségektől + 30 % eltérés lehetséges, termékkör:  
1. mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek: 318 kg, 
2. zöldség, gyümölcs,: 9.305,2 kg, 84,3 csomag, 80,2 db 
3. savanyúságok: 773 kg,  
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést az ajánlati dokumentáció 
tartalmazza 
 
3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 

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: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 
 
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): 

 
 
1. részre: 

Az ajánlattevő neve: Tunner György vállalkozó 

Székhelyének címe: Újhartyán, Fő u. 26/b. 

 

2. részre: 

Az ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kft.. 

Székhelyének címe: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2. 

 



3.részre: 

Az ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kft.. 

Székhelyének címe: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2. 

 

 
b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Ajánlattevő neve MORTAK FRUIT  Kft. Tunner György  
1. rész: - 343.400.-Ft 
2. rész 585.792.-Ft - 
3. rész 181.865.-Ft - 

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár 
megadása: - 
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:-   

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  - 
 
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: legelőnyösebb ajánlat 
 

1: 
     FELOLVASÓLAP 

 
1. Az ajánlattevő neve: Tunner György 

Székhelyének címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 26/b 

Telefon száma: 06-30/973-68-61 

2. Az ajánlat tárgya: Élelmezési alapanyagok beszerzése 

 

3. Az ajánlat teljes, vagy részleges: 1. részre 

4. Az ajánlat fontosabb számszerűsíthető adatai:  

 Ajánlati ár (nettó Ft) 

1. mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek:  343.440.-Ft 

 



 ÖSSZESEN        343.440.-Ft 

 

 

2: 
     FELOLVASÓLAP 

 
1. Az ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kft. 

Székhelyének címe: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2. 

Cégjegyzék száma: 01-09-906266 

Bankszámla száma: 11735050-20029614-000000000 

Kapcsolattartó neve: Korom Zsolt 

Telefon száma: 06-63/578-401 

Telefax száma: 06-63/ 578-402 

E-mail címe: mortak@invitel.hu 

2. Az ajánlat tárgya: Élelmezési alapanyagok beszerzése 

3. Az ajánlat teljes, vagy részleges: 2 és 3. részre 

4. Az ajánlat fontosabb számszerűsíthető adatai:  

 Ajánlati ár (nettó Ft) 

1. mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek:  -Ft 

2. zöldség, gyümölcs,:         585.792.-Ft 

3. savanyúságok:        181.865.-Ft 

 ÖSSZESEN        767.657.-Ft 

 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  - 
 

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? nem 
 
 b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok 
igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 
 
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:  - 
  
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
A Kbt. 132. § szerint tájékoztatjuk Önöket, hogy Újhartyán Község Önkormányzata nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le „Élelmiszer alapanyagok beszerzése” árú beszerzése 
tárgyában. Az ajánlati felhívás a közbeszerzési értesítőben, K.É. 11665/2010 számon jelent 
meg. Az eljárás 15 részajánlatot tartalmazott melyek közül 3 részajánlatra az ajánlatkérő nem 
kapott ajánlatot, így az Ajánlatkérő a mai nappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
a Kbt. 125. § (2) a) bekezdése szerint, ahova a Kbt. §. szerint az alábbi cégeket hívja meg:  

- SIRAKUSA Kereskedelmi Kft. Cegléd, Múzeum u. 8. 

- NOWACO HUNGARY Kft. Ráckeve, Nowaco u. 1 

-Jégszilánk Kft. Kecskemét, Matkói u. 18. 

-HER-TRADE Kft. Hernád, Iskola u. 2. 

-Fajth Márton vállalkozó Újhartyán, Fő u. 24. 

-MOTINPEX Kft.       2310           Szigetszentmiklós, Ipari u. 1-7 

A MORTAK FRUIT Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2.  önként jeletkezett a 
közbeszerzési eljárásba, mint ajánlattevő. 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 
2010.08/09. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 
2010.09/01. 
 
14.* Egyéb információk: - 
 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: 2010. július 19. 
 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. 08. 17. 
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. 08. 15. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
  

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. 


