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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 

 e-mail : tr ippon.n@ujpest.hu  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2009. szeptember 29-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézményhez tartozó intézmények részére élelmiszerek beszerzése” tárgyában 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2009. június 23-i ülésén a 218/2009. (VI.23.) sz. határozatával döntött a 
„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó 
intézmények részére élelmiszerek beszerzése” tárgyában közösségi nyílt eljárási rendbe 
tartozó közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a 
hirdetmény szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlattételi felhívás KÉ-13182/2009. számon 2009. július 15. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítő XV. évfolyam 82. számában. Az ajánlattevők az eljárásban részenként 
nyújthattak be ajánlatot az ajánlattételi felhívásban meghatározott Gazdasági Intézményhez 
tartozó intézmények részére hús (tőke sertés, marhahús; baromfi) beszerzése (1. rész), a 
Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére tej, tej termékek beszerzése (2. rész), 
Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére friss zöldség, gyümölcs; mirelit (3. 
rész), Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére kenyér, péksütemény beszerzése 
(4. rész) valamint Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére felvágottak, 
töltelékáru, nehéz áru, konzerv, fűszer beszerzése (5. rész) tekintetében. 
 
Az ajánlatok felbontására 2009. szeptember 7. napján 9.00 órakor került sor. Az ajánlattételi 
felhívásban megadott határidőre 7 (hét) ajánlat érkezett: 
 

Ajánlattevő 
neve 

Ajánlattevő 
Címe 

Nettó ajánlati ár:  

PRIBOMEAT Kft. 
 

1097 Budapest, Táblás u. 36-38.  
 

1. rész: 10 946 903,- Ft 
2. rész: 11 514 389,- Ft  
3. rész: nem tett ajánlatot 
4. rész: nem tett ajánlatot 
5. rész: nem tett ajánlatot 
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a-Walhalla Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.  

 
1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 
3. 
 

1. rész: 10 981 695,- Ft 
2. rész: 9 459 825,- Ft 
3. rész: nem tett ajánlatot 
4. rész: nem tett ajánlatot  
5. rész: 10 819 051,- Ft 
 

ALFA-MEAT Kft.  
 
 

 
1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/B 

 

1. rész: 10 565 644,- Ft 
2. rész: nem tett ajánlatot  
3. rész: nem tett ajánlatot  
4. rész: nem tett ajánlatot  
5. rész: nem tett ajánlatot 
 

Analyzer 
Laborműszerkezet 
Gyártó, Javító és 
Forgalmazó Kft.  

1133 Budapest, Kárpát u. 38.  
 

1. rész: nem tett ajánlatot 
2. rész: nem tett ajánlatot 
3. rész. nem tett ajánlatot 
4. rész: 3 001 936,- Ft 
5. rész: nem tett ajánlatot 

Jégtrade Kft. 2220 Vecsés, Régi ecseri út 0127/3. 
 

1. rész: nem tett ajánlatot 
2. rész: nem tett ajánlatot 
3. rész. 16 549 756,- Ft 
4. rész. nem tett ajánlatot 
5. rész: nem tett ajánlatot 

Baranyi Kft. 6045 Ladánybene, Rákóczi u. 18. 

1. rész: nem tett ajánlatot 
2. rész: nem tett ajánlatot 
3. rész. nem tett ajánlatot 
4. rész. 3 893 451,- Ft 
5. rész: nem tett ajánlatot 

JÁSZTEJ Zrt. 5130 Jászapáti, Juhász Máté út 3. 

1. rész: nem tett ajánlatot 
2. rész: 8.811.131,-Ft. 
3. rész. nem tett ajánlatot 
4. rész. nem tett ajánlatot 
5. rész: nem tett ajánlatot 

 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlati felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
1. rész: Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére hús (tőke sertés, 
marhahús; baromfi) beszerzése 
1.  
Ajánlattevő neve: ALFA-MEAT Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/B 
Nettó ajánlati ár: 10 565 644,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett, a 
jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, 
érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
2.  
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Ajánlattevő neve: a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3. 
Nettó ajánlati ár: 10 981 695,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett, a 
jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, 
érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
3.  
Ajánlattevő neve: PRIBOMEAT Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38.  
Nettó ajánlati ár: 10 946 903,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, ezért ajánlata érvénytelen 
a Kbt. 88. (1) bekezdés e) és f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy ajánlata egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 

 
2. rész 
Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére tej, tej termékek beszerzése 
1.  
Ajánlattevő neve: JÁSZTEJ Zrt. 
Ajánlattevő székhelye: 5130 Jászapáti, Juhász Máté út 3.  
Nettó ajánlati ár: 8 811 131,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett, a 
jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, 
érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
2.  
Ajánlattevő neve: a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3. 
Nettó ajánlati ár: 9 459 825,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett, a 
jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, 
érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
3.  
Ajánlattevő neve: PRIBOMEAT Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38.  
Nettó ajánlati ár: 10 946 903,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, ezért ajánlata érvénytelen 
a Kbt. 88. (1) bekezdés e) és f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy ajánlata egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
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3. rész 
Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére friss zöldség, gyümölcs; mirelit 
termékek beszerzése 
1.  
Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 2220 Vecsés, Régi ecseri út 0127/3. 
Nettó ajánlati ár: 16 549 756,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett, a 
jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, 
érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
4. rész 
Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére kenyér, péksütemény beszerzése 
1.  
Ajánlattevő neve: Analyzer Laborműszerkezet Gyártó, Javító és Forgalmazó Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest, Kárpát u. 38.  
Nettó ajánlati ár: 3 001 936,- Ft. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett, a 
jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, 
érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
2. 
Ajánlattevő neve: Baranyi Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 6045 Ladánybene, Rákóczi u. 18. 
Nettó ajánlati ár: 3 893 451,- Ft. 
 
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bekezdés e) és f) pontja alapján, tekintettel 
arra, hogy ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
 
5. rész 
Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére felvágottak, töltelékáru, nehéz 
áru, konzerv, fűszer beszerzése 
1.  
Ajánlattevő neve: a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3. 
Nettó ajánlati ár: 10 819 051,- Ft 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett, a 
jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, 
érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
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Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
Az 1. rész tekintetében:  
1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2 ALFA-MEAT Kft. (1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/B) és a-Walhalla Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.) ajánlattevőket nyilvánítsa a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek. 
3. A PRIBOMEAT Kft. (1097 Budapest, Táblás u. 36-38.) ajánlattevő ajánlatát 
nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján.  
4. Hirdesse ki nyertesnek az ALFA-MEAT Kft. (1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/B) 
ajánlattevőt.  
5. Hirdesse ki nyertes ajánlattevőt követő második helyezettként az a-Walhalla 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.) 
ajánlattevőt.  

 
A 2. rész tekintetében:  
1. Az eljárást a 2 rész tekintetében nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A JÁSZTEJ Zrt. (5130 Jászapáti, Juhász Máté út 3.) és az a-Walhalla Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.(1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.) ajánlattevőket nyilvánítsa a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak, ajánlatukat érvényesnek. 
3. A PRIBOMEAT Kft. (1097 Budapest, Táblás u. 36-38.) ajánlattevő ajánlatát 
nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján.  
4. Hirdesse ki nyertesnek a JÁSZTEJ Zrt. (5130 Jászapáti, Juhász Máté út 3.) ajánlattevőt. 
5. Hirdesse ki a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek az a -Walhalla Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.). 
 
A 3. rész tekintetében:  
1. Az eljárást a 3 rész tekintetében nyilvánítsa eredményesnek. 
2 Jégtrade Kft. (2220 Vecsés, Régi ecseri út 0127/3.) ajánlattevőt nyilvánítsa a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek. 
3. Hirdesse ki nyertesnek a Jégtrade Kft. (2220 Vecsés, Régi ecseri út 0127/3.) 
ajánlattevőt. 
 
A 4. rész tekintetében:  
1. Az eljárást nyilvánítsa a 4. rész tekintetében eredménytelennek a Kbt. 92/A § (2) 
bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott 
ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van. 
2. Analyzer Laborműszerkezet Gyártó, Javító és Forgalmazó Kft. (1133 Budapest, Kárpát 
u. 38.) ajánlattevőt nyilvánítsa a szerződés teljesítésére alkalmasnak, ajánlatát 
érvényesnek. 
3. A Baranyi Kft. (6045 Ladánybene, Rákóczi u. 18.) ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa 
érvénytelennek a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján.  

 
Az 5. rész tekintetében: 
1. Az eljárást nyilvánítsa az 5. rész tekintetében eredményesnek. 
2. Az a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 
3.) ajánlattevőt nyilvánítsa a szerződés teljesítésére alkalmasnak, ajánlatát érvényesnek. 
3. Hirdesse ki nyertesnek az a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, 
Pozsonyi út 50. Fszt. 3.) ajánlattevőt. 

 
Háttéranyag az aljegyzői titkárságon megtekinthető (István út 14. II. emelet 67. szoba). 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 

 Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére élelmiszerek 
beszerzése” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban az 1. rész tekintetében 
nyertesnek az ALFA-MEAT Kft. –t (1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/B), második 
legkedvezőbb ajánlattevőként az a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. –t 
(1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.); a 2. rész tekintetében nyertesnek JÁSZTEJ 
Zrt. –t (5130 Jászapáti, Juhász Máté út 3.) a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek 
az a -Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (1133 Budapest, Pozsonyi út 50. 
Fszt. 3.); a 3. rész tekintetében nyertesnek Jégtrade Kft.-t (2220 Vecsés, Régi ecseri 
út 0127/3.); a 4. rész tekintetében az eljárást eredménytelennek, az 5. rész 
tekintetében nyertesnek az a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. –t (1133 
Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.) jelöli meg. Egyben felkéri a Gazdasági Intézmény 
igazgatóját, hogy az 1. rész, 2. rész, 3. rész, valamint az 5. rész vonatkozásában a 
szerződést a nyertes ajánlattevővel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel kösse meg. 

 
Felelős: A Gazdasági Intézmény Igazgatója 
Határidő: 2009. október 9. 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 23. 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
 
 
 
 
 
 
 
 


