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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

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

 
Hivatalos név: Miskolci Egyházmegye 

Postai cím: Szeles u. 59. 

Város: Miskolc Postai irányítószám: 3526 

 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnáziumban megvalósuló 600 adagos 

konyha, konyhatechnológiai berendezéseinek beszerzése, az EFOP-4.1.1-15-2016-00004 iktató számú támogatási szerződés 

keretében 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

600 adagos konyha működéséhez szükséges berendezések a következő helyiségek felszereléseinek biztosításához: tálaló, fehér 

mosogató, főzőkonyha, vega konyha, fekete-üzemi mosogató, húselőkészítő, zöldségelőkészítő, áruátvevő, hűtő tárolók szárazáru 

raktár, pékáru raktár, földesáru raktár, mosléktároló, kézi raktár, és takarítószer tároló. 

 

Melegen tartó pult – 2+1 db 

Átadó polc – 2+1+1+2 db 

Semleges pult – 1 db 

Tálcatartó csúszda – 5,6 fm 

Evőeszköz és tálcatartó – 1 db 

Tárolószekrény – 1 db 

Rozsdamentes asztal – 1 db 

Befutó asztal – 1+1 db 

Átadó rendszerű mosogatógép – 1 db 

Nagykonyhai mosogató (3 medencés) – 1+1 db 

Nagykonyhai mosogató (2 medencés) – 1+1 db 

Falipolc – 1+1+1+1 db 

Moslékgyűjtő (50 literes) – 1+1 db 

Automata vízlágyító – 1 db 

Gáztűzhely (6 nyílt égős, 3 oldalon zárt tárolóval) – 1 db 

120 literes elektromos billenő serpenyő – 1 db 

Gázüzemű főzőzsámoly – 2 db 

Gázüzemű főzőüst (300 literes) – 2 db 

Elektromos kombinált sütő-pároló – 1 db 

Tálcatartó kocsi gőzpárolóhoz – 1 db 

Tálcaszedő kocsi – 1 db 

Kétszintes zsúrkocsi – 2 db 

Edények – 140 db 

Rozsdamentes rács – 20 db 

Perforált tálca – 20 db 

Teflonbevonatos tepsi – 20 db 

Asztal alsó felhajtással, 2 db fiókkal – 1+1+2 db 

Asztal hátsó felhajtással, medencékkel, alsó tároló polccal – 1 db 

Semleges pult hátsó felhajtással – 2+1 db 

Zsámolylehúzó – 5 db 

Habverő-dagasztó-keverő gép, 40 literes – 1 db 

Mikrohullámú sütő -  1 db 

Botmixer – 1 db 

Szeletelőgép – 1 db 

Tésztafőző – 1 db 

Fűthető tányérfeladó – 1 db 

Hústőke – 1 db 
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Kés-sterilizáló – 1 db 

Elektromos mérleg - 1 db 

Húsdaráló – 1 db 

Hűtőszekrény (600 literes) – 1+1+3 db 

Hűtőszekrény (170 literes) – 1 db 

Ételminta hűtő – 1 db 

Burgonyakoptató – 1 db 

Zöldségszeletelő – 1 db 

Tojáselőkészítő edény fedővel – 1 db 

Tornyos áruátvevő mérleg – 1 db 

Fali állvány - 6 db 

Műanyag raklap – 2+1 db 

Szekrény (1000x450x1600 mm) – 1 db 

 

A konyha üzemeléséhez szükséges új berendezések részletes felsorolását, műszaki elvárásait a VI. Műszaki leírás fejezet 

tartalmazza.  

A nyertes ajánlattevő a leszállított berendezéseket, termékeket a helyszínen beszereli a kialakított csatlakozási pontokra.  

 

CPV kód: 

39141000-2; 39711100-0; 39711200-1; 39711300-2; 39711400-3 

 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti nyílt 

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

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

 

IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2017/09/13) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási (adás-vételi) szerződés 
Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
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Ajánlattevő neve: Agrikon-Alfa Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 

Adószáma: 11887243-2-03 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó) (HUF) 23.970.000,- 

2. ÁFA (HUF) 6.471.900,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó) összesen (HUF) 30.441.900,- 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályokban foglalt feltételeknek. 

 

Ajánlattevő neve: Euro-Expert Team Kft. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/a. 

Adószáma: 13003924-2-15 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó) (HUF) 21.570.217,- 

2. ÁFA (HUF) 5.823.959,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó) összesen (HUF) 27.394.176,- 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályokban foglalt feltételeknek. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

    
  

  
Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A részszempontok 

      

 
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 
 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Euro-Expert Team Kft. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/a. 

Adószáma: 13003924-2-15 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó) (HUF) 21.570.217,- 

2. ÁFA (HUF) 5.823.959,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó) összesen (HUF) 27.394.176,- 

Ajánlattevő adta a legalacsonyabb ár értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Agrikon-Alfa Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 

Adószáma: 11887243-2-03 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó) (HUF) 23.970.000,- 

2. ÁFA (HUF) 6.471.900,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó) összesen (HUF) 30.441.900,- 

Ajánlattevő adta a legalacsonyabb ár értékelési szempontra tekintettel a második legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve: Szamos-H Kft. 

Székhelye: 1113 Budapest, Karolina u. 34. B. lhaz. 1/57 

Adószáma: 12128251-2-43 

 

Az érvénytelenség indoka: 

Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött meg Ajánlattevők részére 2017. október 4. napján. A hiánypótlási határidőig, azaz 2017. 

október 10. 15.00 óráig teljesítésre kerültek a hiánypótlások. A hiánypótlások körében minden Ajánlattevő tekintetében a megadott 

termékek egyenértékűségére vonatkozóan tett fel kérdést Ajánlatkérő. A Szamos-H Kft. Ajánlattevő hiánypótlásában „egyenértékűségi 

nyilatkozatot” tett, amelyben nyilatkozik, hogy az általa megajánlott készülékek teljes mértékben megfelelnek a kiírásban elvárt 

funkcióknak és azokkal teljesen egyenértékű módon teljesítik a 600 adagos konyha működéséhez szükséges feltételeket. Nyilatkozata 

szerint a minimális eltérések az üzemszerű használat során hátrányt nem jelentenek, sőt előnyösebbek a felhasználóknak. Pl.: FM4 

átadó rendszerű mosogatógép nagyobb kapacitású, 70 kosár-1260 tányér/óra, HE6 húsdaráló a kisebb névleges teljesítmény ellenére 

ugyanazt a 140 kg hús/óra kapacitást nyújtja. 

 

Ajánlatkérő a bírálóbizottság munkájában részt vevő tagok szakértelmére és a NÉBIH által előírtakra hagyatkozott az egyenértékűség 

megállapításánál. 

 

Ajánlattevő neve: Szamos-H Kft. 

Székhelye: 1113 Budapest, Karolina u. 34. B. lhaz. 1/57 

 

Szakértelemmel bíró bírálóbizottsági tagok 

megállapítása 

Tétel  Kérdés 

FM4  Mosogatógép HOOD típusszáma műszaki leírása, 

méretek, energia- és gépészeti adatai hiányosak, kérem a 

pontos leírást műszaki adatokkal megadni 

 

A magassági mérete (735 mm) nem egyezik az 

eszközlistában szereplő csatlakozó (magassági méret 

775 mm) berendezési tárgyakhoz 

 

Vízfogyasztás (liter/ciklus): 2,4 géplistában szereplő, 

az ajánlott gép fogyasztása: 2,8 liter 

 

A Mosogatógép HOOD 110 S E típus műszaki adatai 

nem egyeznek a kiírással: 

 

maximális tányérméret 440 mm helyett 410 mm, 

tányérmosogatási teljesítmény 1170 db/h helyett 

1050 db/h, kisebb méret és teljesítmény, nem 

egyenértékű 

K18 Tésztafőző műszaki leírása, méretek, energia- és 

gépészeti adatai hiányosak, kérem a pontos adatait 

megadni kérem a pontos leírást műszaki adatokkal 

megadni 

Tésztafőző műszaki adatai nem egyeznek a 

kiírással: 

gázteljesítmény 13,95 kW helyett 18 kW, nem 

egyenértékű, mivel a kiíráshoz képest gázkapacitás 

igény növekedéssel jár 

HE6 Ipari húsdaráló műszaki leírása, méretek, energia- és 

gépészeti adatai hiányosak, kérem a pontos adatait 

megadni kérem a pontos leírást műszaki adatokkal 

megadni 

Az ajánlott gép kisebb kapacitású 

140 kg/h óra helyett 120 kg/h 

Teljesítmény 750 W (1LE) helyett 600 W 

Tápfeszültség 230 V 50/60 Hz helyett 220 Volt/50 

Hz 

 

Ipari húsdaráló TC-12 EL ECO otthoni és kisüzemi 

húsdaráló ipari műszaki adatai nem egyeznek a 

kiírással: 

maximális teljesítmény 140 kg/h helyett 120 kg/h, 

nem egyenértékű 

ZE1 Burgonyakoptató műszaki leírása, méretek, energia 

adatai hiányosak, kérem a pontos leírást műszaki 

adatokkal megadni 

 

Az ajánlott gép kisebb kapacitású 

 Egyszeri töltet mennyiség 18-20 kg helyett 15 kg 

Koptatási teljesítmény ~ 400-500 kg / óra. helyett 

300 Kg/h 

Vízcsatlakozás C ½". Öblítővíz-fogyasztás 

maximum 8 liter / perc, fojtás nélkül. Csatorna-



5 
 

csatlakozás Ø 70 mm. Teljesítmény: 0,75 kW, 

Feszültség: ~ 3N x 230 V / 400 V, 50 Hz 

Burgonyakoptató Maxima MPP 15 

burgonyakoptató műszaki adatai felszereltsége nem 

egyezik a pályázati kiírással hiányzik a biztonsági 

kapcsoló és fedő, 

kapacitás a kiírás szerinti 400 kg/h helyett 300 kg/h, 

nem egyenértékű 

   

ZE4 Szeletelőgép műszaki leírása, méretek, energia adatai 

hiányosak, kérem a pontos adatait megadni kérem a 

pontos leírást műszaki adatokkal megadni 

Szeletelőgép MAXIMA VC-450 Zöldségszeletelő 

gép anyaga nem egyezik a pályázati kiírással: 

rozsdamentes acél helyett alumínium ötvözet nem 

egyenértékű, 

villanymotor teljesítménye 0,75 kW helyett 0,55 kW 

és 3 fázisú motor helyett egyfázisú a villanymotor, 

nincs tárcsa állítási lehetősége, nem egyenértékű, a 

kapacitása 300-350 kg/h helyett 50-150 kg/h nem 

egyenértékű 

KL2 Ipari hűtőszekrény műszaki leírása, méretek, energia 

adatai hiányosak, kérem a pontos leírást műszaki 

adatokkal megadni 

Ipari fagyasztószekrény a pályázati kiírásban 600 

literes űrtartalommal, a GNF-740 L1 űrtartalom 550 

liter, nem egyenértékű 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 2 

 
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/11/07) / Lejárata: (2017/11/16) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/11/06) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/11/06) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
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