7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérı neve és címe:

Onga Nagyközség Önkormányzata
3562 Onga, Rózsa u. 18.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Onga, élelmiszer beszerzés

01–Hús,húskészítmény,zsiradék,mirelit
Hús
füstölttarja 78 kg, marhahús 190 kg, csontnélküli karaj 300 kg, sertéscomb 4000 kg,
csirkecomb 1600 kg, bontott csülök 50 kg, füstölthúsos csont 32 kg, húsos csont 180 kg,
sertéslapocka 270 kg, füstöltsertéscomb 20 kg, sertéstarja 50 kg, csirkemell 500 kg, pulyka
apróhús 400 kg, pulykamell 100 kg, pulykacomb 300 kg, pulykanyak 90 kg, füstöltsonka 20
kg, füstölt bordavég 80 kg
Belsıség
dorogi májas hurka 140 kg, pulykazúza 200 kg, sertésmáj 60 kg, csirkemáj 200 kg, pulykamáj
140 kg, főszeres pulykamájas 40 kg
Húskészítmény
pulykavirsli 1-kg-os vákuumcs. 550 kg, olaszfelvágott 15 kg, szendvicssonka 1560 kg,
csibefasírt 50 kg, sajttal töltött pulykamell 400 kg, sajtos-sonkás pulykamell 400 kg,
pulykafelvágott 80 kg, zöldséges felvágott 30 kg, szériafelvágott 10 kg, debreceni kolbász 200
kg, füstölt szalonna 100 kg, gyulai lángoltkolbász 250 kg, turistafelvágott 100 kg, tokaji
csemege 45 kg, soproni felvágott 15 kg, dorogi sütıkolbász 80 kg, pulykakolbász 215 kg,
dorogi lecsókolbász 120 kg, zala felvágott 160 kg, tavaszi felvágott 25 kg, baromfi párizsi 150
kg, sága pulykapárizsi 36 kg, bécsi felvágott 48 kg, pápai májusi csemege 60 kg, pápai páros
kolbász 6db-os 120 kg, ahidai nyelvrolád 48 kg, hercsi szafaládé 60 kg, krinolin palini 120 kg
ahidai sajtos tavaszi rolád 60 kg, fokhagymás felvágott 70 kg, sonkásvagdalt 15 db,
ausztrifelvágott 100 kg, tepertı 20 kg
Mirelit
halfilé interfóliás 300 kg, panírozott halszeletek 100%-os filébıl 100 kg, mir. hasábburgonya
415 kg, mir.karfiol 400 kg, mir.leveszöldség 1500 kg, mir.zöldbab 600 kg, mir.petr.zöld 30 kg
mir. sóska 150 kg, mir. tök 460 kg, gombóc 260 kg, nudli 260 kg, lekváros töltött nudli 260
kg, fánk 30 kg, mir. ízesderelye 200 kg, túrósderelye 130 kg, húsgombóc csepeli 40 kg,
májgaluska csepeli 60 kg, mir. finomfızelék 150 kg, mir. mexikói keverék 250 kg, mir.
brokkolikocka 10 kg, mir. fejtettbab 40 kg, mir. karalábékocka 230 kg, mir. kukoricamorzsolt
65 kg, mir. zöldborsó 660 kg, mir. málna 40 kg, mir .meggy 40 kg
02–Tejtermékek
Tej,savanyított tejt.
Tej literes 2,8% 1850 l, joghurt 2dl-es 4200 db
Tejtermék
tehéntúró 440 kg,kockasajt db 7600 db, trappista sajt kg-os 180 kg, edami sajt 15 kg, füstölt
íző gomolya sajt 60 kg, zöldfőszeres gomolya sajt 60 kg, sajtkrém kg 80 kg, tömlıs sajt db
120 db, tejföl 20% 1160 l, juhtúró 5 kg-os 45 kg, karaván sajt 30 kg, midi tejszelet 3000 db,
csokoládé puding (monte) 4x55 gr 1200 db, vanília puding (sahne) 175 gr 1200 db, eper
puding (sahne) 175 gr 1200 db, jogobella 125 gr 1200 db, kinder pingui 1500 db, növényi
tejszín (Hulala) 100 ml 60 l, krémtúró 100g 2000 db, túrórudi db 7000 db

Kenızsiradék
margarin 1200 kg, natúr vajkrém kg 80 kg, magyaros vajkrém kg 60 kg, kolbászos vajkrém
kg 72 kg, zöldfőszeres vajkrém kg 72 kg, Flóra csészés 500 gr 40 kg, Ráma tégla 500 gr 40 kg
03-Pékáru
Kenyérfélék, péksütemények
száraz kenyér 30 kg, croissant csokis 1000 db, croissant sajtos 1000 db, croissant vaníliás
1000 db, búrkiflidiós 2000 db, búrkiflimákos 1000 db, lekváros bukta 1200 db, pizzás csiga
2000 db, pudingos levél 2000 db, ribizlis kocka 1000 db, sajtos stangli 4500 db, túrósbatyu
2000 db, rétes almás 2000 db, rétes meggyes 2000 db, rétes túrós 2000 db, epres szívecske
600 db, ízes levél 600 db, májas táska 600 db, húsos táska 600 db, virslis táska 600 db, kakaós
foszlós kalács 0,5 460 db, puffancs 1000 db, banánlevél 2000 db, sósperec 31gr 1000 db,
fonott kalács 0,25kg 2600 db, félbarna kenyér szeletelt 1kg-os 100 kg, félbarna kenyér 1kg-os
100 kg, barna kenyér szeletelt 1kg-os 100 kg, burgonyás kenyér szeletelt 0,75 40 kg,
korpáskenyér szeletelt 0,5 840 kg, Korpáskenyér 0,5 1000 db, korpás buci 0,5 1000 db,
szezámmagos kenyér szeletelt 1kg-os 500 kg, Zsúrkenyér 0,5 100 db, hosszúzsemle 20000
db, vizes zsemle 20000 db, korpás kifli 3900 db, korpás zsemle 3900 db, kakaós kifli 2000 db,
sajtos kifli 2000 db, sós nagykifli 1000 db, hotdog kifli 1000 db, hotdog kifli kicsi 1000 db,
bagett barna, korpás,szezámmagos 200 db, bagett sajtos 500 db, cukros csiga-kifli 2000 db,
csokis kuglóf kicsi 1000 db, mazsolás kalács 0,25 1200 db, briós 2000 db, briós csokis 2500
db, áfonyás táska 1000 db, csokis csiga 2000 db, lekváros leveles túrós 1000 db, kakaóscsiga
4200 db, szezámos zsemle-kifli 6000 db, sós kiskifli 2000 db, szeletelt kenyér 1kg-os 6400 kg
formakenyér szeletelt 1kg-os 100 kg, magvas kenyér szeletelt 1kg-os 250 kg, pogácsa db
7500 db
04–zöldség,gyümölcs
Zöldség
burgonya 14200 kg, vöröshagyma 900 kg, fokhagyma 35 kg, uborka friss 160 kg,
fejeskáposzta 1000 kg, kelkáposzta 650 kg, savanyúkáposzta 660 kg, csemegeuborka vedres
550 kg, vegyesvágott sav. vedres 500 kg, cékla vedres 200 kg, karalábé kg-os 10 kg,
vöröskáposzta vedres 60 kg, vöröskáposzta fejes 60 kg, paraj 35 kg, brokkoli 160 kg,
petrezselyemzöld 30 cs, sárgarépa kg-os 80 kg, sütıtök db 40 db, zellergumó kg-os 10 kg,
zöldborsó 60 kg, kovászosuborka vedres 10 kg, almapaprika vedres 50 kg, paradicsom 50 kg,
paprika TV kg 150 kg, retek kg-os 220 kg, retekcsomós 230 cs, póréhagyma 25 kg,
póréhagyma db-os 440 db, káposztával töltött paprika vedres 16 kg, patiszon egész
savanyúság 25 kg, kukorica 1000 db
Gyümölcsök
banán 1300 kg, mazsola 2 kg, meggy 20 kg, körte 460 kg, szilva 35 kg, kivi 280 kg, mandarin
670 kg, narancs 120 kg, citrom 15 kg, cseresznye 110 kg, görögdinnye 130 kg, szılı 260 kg,
cseresznye 10 kg, ıszibarack 300 kg, alma 2650 kg, földieper 80 kg
Szárazhüvelyesek
bab (tarka,száraz,szemes) 540 kg, fehérbab 220 kg, sárgaborsó 240 kg, lencse 220 kg, mák 70
kg, dióbél 5 kg, földimogyoró 15 kg, dejó diópótló por 30 kg
Tojás
tojás 18000 db
05–élelmiszerek
Konzervek, befıttek
sertésmájkrém190gr. 1560 db, sertéshús daráltkonzerv 0,4kg-os 1200 db, sertéshús
daráltkonzerv 1,8kg-os 60 db, pástétom 50gr-os 3000 db, pástétom 120gr-os 1500 db,
halkonzerv 125gr-os 200 db, halkonzerv 1705 gr-os 20 db, zöldbabkonzerv 5l-es 90 ü,
paradicsompüré 5l-es 420 db, lecsókonzerv 5l-es 300 ü, lecsókonzerv 5l-es 300 ü,
lecsókonzerv 5/4-es 50 ü, zöldborsókonzerv 5l-es 220 ü, gombakonzerv 5l-es 250 db,
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kukoricakonzerv 3l-es 75 db, almabefıtt 5l-es 25 ü, körtebefıtt 5l-es 70 ü, cseresznyebefıtt
5l-es 100 ü, meggybefıtt 5l-es 250 ü, ıszibarackbefıtt felezett 5l-es 45 ü, szilvabefıtt 5l-es
320 ü, ananász befıtt 3kg-os 60 db, vegyesvágott 5l-es 100 ü, csemegeuborka 5l-es 100 ü,
cékla 5l-es 100 ü, káposztával töltött paprika 5l-es 100 ü, almapaprika 5l-es 100 ü, gyalult tök
5l-es 100 ü
Cukor, méz
vaníliás cukor kg 5 kg, kr.cukor 1000 kg, porcukor 160 kg, méz kg 40 kg, kakaópor 20 kg,
zamat kávé 200gr-os 10 cs, zamat kávé 5kg-os 20 kg, mini méz 2800 db
Liszt, rizs, gabonakészítmények
liszt (finom,rétes) 1400 kg, rizs 2150 kg, zsemlemorzsa lédig 350 kg, búzadara 300 kg,
müzliszelet db 1650 db, árpagyöngy 10 kg, müzli kg-os 65 kg, csokis gabonapehely lédig 40
kg, csokis gabonapehely 3dkg-os 2000 db
Rostosüdítı
Ivólé 0,2 2050 db, jouce sőrítmény 115 l, rostos ivólé 100 l
Lekvár
jam mini 2800 db, meggylekvár 20 kg, áfonyalekvár 30 kg, szilva-csipkelekvár 30 kg,
h.sárgabarack lekvár 200 kg, sárgabarackíz 20 kg
Levesalapok, levesbetétek, ízesítık
gulyáskrém kg 35 kg, pörköltalap(fix) 15 kg, brokkolikrém leves 15 kg, tyúkhúsleves por 11
kg, bolognai alap 5 kg, túrópor 70 kg, pirított zsemlekocka 10 kg, pirított zsemlekocka
zöldfőszeres 40 kg, pirított zsemlekocka sonkás íző 40 kg, burgonyapüré por 70 kg,
karfiolkrém leves 5 kg, spagetti fix 6 kg, csontleves 40 kg, süteménypor 40 kg, piskóta
alompor 30 kg, h.olaszpar.alap 10 kg, h.tokányalap 2 kg, h.daragaluskalev.bet.por 10 kg,
levesgyöngy natúr 40 kg,
Főszerek
só jódozott vákuumos 850 kg, bors egész 250g-os 10 db, bors ırölt 250g-os 100 db,
Főszerpaprika (csemege) kg-os 50 db, delikát (11kg-os) 25 db, ízvarázs (6 kg-os) 10 db,
babérlevél 250g-os 130 db, majoránna 250g-os 20 db, köménymag egész 250g-os 40 db,
köménymag ırölt 250g-os 40 db, fahéj ırölt 250g-os 120 db, grill főszerkeverék 1Kg-os 5
db, szódabikarbóna 50g-os 200 db, szárnyas főszerkeverék 1kg-os 5 db, húspuhító 1 kg,
tárkony 10 kg, oregánó 2 kg
Fızızsiradék
étolaj 1l-es 100 l, étolaj 10l-es 400 l, étolaj 5l-es 1500 l, zsír 5kg-os 50 kg, zsír lédig 500 kg,
zsír 0,5kg-os 150 kg
Csokoládé, édesség
nápolyi kg-os 60 kg, apró csoki db 5000 db, tejcsokoládé tojás 100g-os 700 db, tejcsokoládé
mikulás 40g-os 400 db, tejcsokoládé mikulás 100g-os 300 db, jégkrém 110 ml 700 db,
szaloncukor 60 kg, frisstojásos gofri 850 db, negro gofri 600 db, ízes croissant (egyenként
csomagolt) 850 db, csokis croissant (egyenkéntcsomagolt) 1600 db, mogyorókrém kg 60 kg,
piskóta szelet (egyenként csomagolt) 1600 db
Egyéb
élesztı 1 kg, gyümölcstea filteres dobozos 150 db, pirosarany kg 40 kg, mustár 45 l, ecet 56 l,
keksz háztartási kg 22 kg, pudingpor kg 22 kg, majonéz kg 22 kg, citrompótló kg 1 kg,
ketchup 40 kg, fokhagymakrém 2,5kg-os 10 db, édes anna 2,5kg-os 10 db, citromlé 70 l
06-Cukrászsütemények
mézes szelet 1000 db, kókusz szelet 1000 db, mogyorószelet 1000 db, karamell szelet 1000
db, meggyes szelet 1000 db, piskótatekercs 1000 db, csokis piskótatekercs 1000 db, reszelt
kókuszos 1000 db, linzerkarika 1000 db, zebraszelet 1000 db, mignon 1000 db, puncsszelet
1000 db, túrós szelet 1000 db, vaníliás szelet 1000 db, mákos rétes 2000 db, citromkrém rolád
1000 db, stefánia szelet 1000 db, gesztenyés rolád 2000 db, puncsgolyó 1000 db, havas
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háztetı 2000 db, puncsrolád 1000 db, kati szelet 2000 db, vegyes teasütemény 20 kg, zsuzsiszelet 1000 db, meggyes rétes 2000 db, berlini szelet 1000 db, almás rétes 2000 db, citrom
torta szelet 1000 db, puncs torta szelet 2000 db, angol szelet 1000 db, lottó szelet 1000 db,
citromos szelet 1000 db, isler 1000 db
07-Száraztészta (4 tojásos)
pörkölttészta 870 kg, spagetti 500 kg, gépi tarhonya 500 kg, kézi tarhonya 200 kg,
cérnametélt 280 kg, széles metélt 600 kg, eperlevél 95 kg, csigatészta 10 kg, zabkockatészta
60 kg, kiskockatészta 230 kg, ABC tészta 220 kg, fodros nagykocka 850 kg, epercsík 70 kg,
lebbencs 200 kg, csillag 100 kg, rizsszem 60 kg

3. A választott eljárás fajtája: egyszerő 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 követıen indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 12 db
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként):
1. Gemini Trade Kft.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.
04 - Zöldség, gyümölcs

2. Aranyforrás 96 Kft.

4.468.988,-Ft

3529 Miskolc, Dugonics út 3.

07 - Száraztészta

1.242.719,-Ft

3. Hernádnémeti Sıtőüzem Kft.

3564 Hernádnémeti, Rákóczi út 36.

03 - Pékáru

4. ABAÚJTEJ KV.

5.755.261,-Ft

3849 Forró, Kakastanya

02 - Tejtermékek

5. AAA Trans Kft.

3.833.231,-Ft

1173 Budapest, Kaszáló út 99. 4/14.

03 - Pékáru

6. Baromfiudvar 2002 Kft.

5.198.070,-Ft

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

01 - Hús, húskészítmény, zsiradék, mirelit
05 - Élelmiszerek
07 - Száraztészta

7. Tanoda Kft.

14.122.255,-Ft
9.846.519,-Ft
1.320.263,-Ft

3530 Miskolc, Meggyesalja út 103.

03 - Pékáru
06 - Cukrászsütemények
07 - Száraztészta

6.341.627,-Ft
2.625.500,-Ft
1.514.063,-Ft

8. „Gasztro Miskolc” Élelmiszer Nagyker.Kft.
04 - Zöldség, gyümölcs
05 - Élelmiszerek
07 - Száraztészta

3526 Miskolc, Fonoda út 8.

4.998.668,-Ft
8.486.826,-Ft
1.289.813,-Ft

9. Kispatak-2000 Ker. KFT. 3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/c.
04 - Zöldség, gyümölcs
05 - Élelmiszerek
07 - Száraztészta

5.007.844,-Ft
8.676.871,-Ft
1.333.063,-Ft

10. Sem-Ker Kereskedelmi Kft.
05 - Élelmiszerek
07 - Száraztészta

11. Észak-Üvért Zrt.
05 - Élelmiszerek
07 - Száraztészta

3526 Miskolc, Blaskovics út 7.
8.589.991,-Ft
1.265.756,-Ft

3526 Miskolc, Szeles út 71.
7.239.298,-Ft
969.000,-Ft
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetıség esetén részenként):
Az ajánlattevı neve:
Az elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
(adott esetben az pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevı neve:

Értékelési Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevı neve:

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevınként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
(A táblázatnak az ajánlattevık nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Belovecz és Társa Kft. 3900 Szerencs, Dobó K. út 32.
Ajánlatát nem a kiírásnak megfelelıen nyújtotta be a hiánypótlási felhívást követıen
sem. (Ajánlatát 1 eredeti és 1 másolati példányban nyújtotta be.)
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
01 - Hús, húskészítmény, zsiradék, mirelit Baromfiudvar 2002 Kft.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Bruttó: 14.122.255,-Ft
02 - Tejtermékek
Abaújtej KV.
3849 Forró, Kakastanya
Bruttó: 3.833.231,-Ft
03 - Pékáru
AAA Trans Kft.
1173 Budapest, Kaszáló út 99. 4/14.
Bruttó: 5.198.070,-Ft
04 - Zöldség, gyümölcs
Gemini Trade Kft.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.
Bruttó: 4.468.988,-Ft
05 - Élelmiszerek
Észak-Üvért Zrt.
3526 Miskolc, Szeles út 71.
Bruttó: 7.239.298,-Ft
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06 - Cukrászsütemények

07 - Száraztészta

Tanoda Kft.
3530 Miskolc, Meggyesalja út 103.
Bruttó: 2.625.500,-Ft
Észak-Üvért Zrt.
3526 Miskolc, Szeles út 71.
Bruttó: 969.000,-Ft

Legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás.
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? részben
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
10.* A szerzıdés 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 közremőködik/közremőködnek:
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet:
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 14.* Egyéb információk:
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és
közzétételének/megküldéséneknapja:
KÉ-11462/2010
2010.05.12.
17. Az eredményhirdetés idıpontja: 2010. 06. 25.
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2010. 06.24.
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 ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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