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ÖSSZEGZÉS A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: RÁBA-VAD Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 

Postai cím: Rákóczi utca 25/A. 

Város:  Szilsárkány      Postai irányítószám: 9312 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Élelmiszeripari üzem fejlesztése vágóval, feldolgozóval, 

rekesztárolóval és irodával, eszközök beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

1. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, emelők 
- Elektromos láncos emelő FAH10/1000KG/8M, 1 db, 
- Elektomos láncos emelő SR090/55-1600-24V5M, 1 db 
- Haladómű szabadonfutó LK/SR HFN-2, 1 db 
 
2. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, hűtők 
- 12,0 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 1 db 
- 6,5 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 1 db 
- 5,0 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 2 db 
- 2,0 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 1 db 
 
3. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, húsfeldolgozó eszközök I. 
- Késfertőtlenítő, 1 db 
 
4. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, húsfeldolgozó eszközök II. 
- Szarvasmarha hasító fűrész, 1 db 
 
5. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, mérlegek 
- Egyedi méretű kalodás szarvasmarha mérleg, 1 db 
- Megerősített, pályaszakaszba épített mérleg, 1 db 
- Marha kábító boksz, 1 db 
 
6. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, elektronikai eszközök 
- XWEB300D Hőmérséklet regisztráló, 1 db 
- TC35T GSM modem, 1 db 
 

                                                 
1 Az összegezést az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzési eljárás ellenőrzésére 
feljogosított más szervezet vagy Gazdasági Versenyhivatal kérésére meg kell küldeni. Az Európai Biztosság 
részére a közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül kell az összegezést megküldeni. 
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Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

39 71 11 30 - 9 
32 27 10 00 - 6 
42 40 00 00 - 0 
42 92 30 00 - 2 
42 21 52 00 - 8 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A 2015. 

évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) XVII. fejezete szerinti eljárás. 

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

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban2: [- ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben1: [- ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]  (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja (adott esetben): (éééé/hh/nn) 

2017/12/04 

 V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye3  

Rész száma (adott esetben): [ 1 ] 

Elnevezés: 1. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, emelők 

A részvételi szakasz eredményes volt:  igen    nem � 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ (adott esetben) 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  

vagy 

                                                 
2 szükség szerinti számban ismételje meg 
3 szükség szerinti számban ismételje meg 
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A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján. 

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

igen �   nem � 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók (adott estben) 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként megadva): 
  

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
Novotransz Kft. 7100 Szekszárd, Előhegyi u. 34. 
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek.  
 
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók (adott esetben) 
 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és érvénytelenségük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Érvénytelenség indoka: Pl.: A részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdése a) 
pontja alapján, mert a részvételi jelentkezést a részvételi határidő lejárta után nyújtották be. 
 
V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben) 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk4
 

A beérkezett jelentkezések száma: [ 1 ] darab 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók5
 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
Novotransz Kft. 7100 Szekszárd, Előhegyi u. 34. 
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek. 
 
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók6 
 

                                                 
4 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
5 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
6 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
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Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és 
minősítésük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Érvénytelenség indoka: Pl.: A részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdése a) 
pontja alapján, mert a részvételi jelentkezést a részvételi határidő lejárta után nyújtották be. 
 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe7: 

Novotransz Kft., 7100 Szekszárd, Előhegyi u. 34. 
 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye8  

Rész száma (adott esetben): [ 2 ] 

Elnevezés: 2. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, hűtők 

A részvételi szakasz eredményes volt:  igen �   nem  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ (adott esetben) 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  

Az eredménytelenség indoka: 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján. 

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

igen    nem � 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók (adott estben) 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként megadva): 
  

                                                 
7 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
8 szükség szerinti számban ismételje meg 
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Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek.  
 
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók (adott esetben) 
 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és érvénytelenségük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
COOL-TESZO KFT. 6500 Baja, Kölcsey u. 74. 
  
 
Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 
V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben) 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk9
 

A beérkezett jelentkezések száma: [ 1 ] darab 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók10
 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek. 
 
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók11

 
 

Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és 
minősítésük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
COOL-TESZO KFT. 6500 Baja, Kölcsey u. 74. 
  
 

                                                 
9 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
10 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
11 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
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Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe12: 

-  
 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye13
  

Rész száma (adott esetben): [ 3 ] 

Elnevezés: 3. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, húsfeldolgozó 
eszközök 

A részvételi szakasz eredményes volt:  igen �   nem  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ (adott esetben) 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  

Az eredménytelenség indoka: 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján. 

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

igen    nem � 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók (adott estben) 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként megadva): 
  

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 

                                                 
12 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
13 szükség szerinti számban ismételje meg 
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a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek.  
 
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók (adott esetben) 
 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és érvénytelenségük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
COOL-TESZO KFT. 6500 Baja, Kölcsey u. 74. 
  
 
Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 
V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben) 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk14
 

A beérkezett jelentkezések száma: [ 1 ] darab 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók15
 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek. 
 
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók16

 
 

Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és 
minősítésük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
COOL-TESZO KFT. 6500 Baja, Kölcsey u. 74. 
  
 
Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe17: 

-  
 
                                                 
14 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
15 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
16 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
17 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
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V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye18
  

Rész száma (adott esetben): [ 4 ] 

Elnevezés: 4. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, húsfeldolgozó 
eszközök 

A részvételi szakasz eredményes volt:  igen    nem � 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ (adott esetben) 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján. 

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

igen �   nem � 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók (adott estben) 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként megadva): 
  

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
SECOSER KFT. 106 Budapest, Kerepesi út 99 – 103. 
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek.  
 
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók (adott esetben) 
 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és érvénytelenségük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  

                                                 
18 szükség szerinti számban ismételje meg 
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Érvénytelenség indoka: Pl.: A részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdése a) 
pontja alapján, mert a részvételi jelentkezést a részvételi határidő lejárta után nyújtották be. 
 
V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben) 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk19
 

A beérkezett jelentkezések száma: [ 1 ] darab 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók20
 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
SECOSER KFT. 106 Budapest, Kerepesi út 99 – 103. 
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek. 
 
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók21

 
 

Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és 
minősítésük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Érvénytelenség indoka: Pl.: A részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdése a) 
pontja alapján, mert a részvételi jelentkezést a részvételi határidő lejárta után nyújtották be. 
 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe22: 

SECOSER KFT., 106 Budapest, Kerepesi út 99 – 103. 
 
V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye23

  

Rész száma (adott esetben): [ 5 ] 

Elnevezés: 5. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, mérlegek 
 

A részvételi szakasz eredményes volt:  igen �   nem  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ (adott esetben) 
                                                 
19 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
20 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
21 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
22 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
23 szükség szerinti számban ismételje meg 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  

Az eredménytelenség indoka: 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján. 

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

igen    nem � 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók (adott estben) 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként megadva): 
  

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek.  
 
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók (adott esetben) 
 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és érvénytelenségük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
MÉRLEG-TEAM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társaság 

6791 Szeged, Vásártér sor 1-2. 

  
 
Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 
V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben) 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk24
 

                                                 
24 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
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A beérkezett jelentkezések száma: [ 1 ] darab 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók25
 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek. 
 
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók26

 
 

Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és 
minősítésük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
MÉRLEG-TEAM Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társaság 

6791 Szeged, Vásártér sor 1-2. 

  
 
Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe27: 

-  
 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye28
  

Rész száma (adott esetben): [ 6 ] 

Elnevezés: 6. rész Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, elektronikai eszközök 
 

A részvételi szakasz eredményes volt:  igen �   nem  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ (adott esetben) 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  

Az eredménytelenség indoka: 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 
                                                 
25 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
26 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
27 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
28 szükség szerinti számban ismételje meg 
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A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.  

vagy 

A részvételi szakasz eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján. 

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

igen    nem � 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók (adott estben) 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként megadva): 
  

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
 
Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek.  
 
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók (adott esetben) 
 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és érvénytelenségük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
COOL-TESZO KFT. 6500 Baja, Kölcsey u. 74. 
  
 
Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 
V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben) 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk29
 

A beérkezett jelentkezések száma: [ 1 ] darab 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók30
 

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
  
  
                                                 
29 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
30 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
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Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak 
a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényesek. 
 
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók31

 
 

Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és 
minősítésük indoka: 
 
Részvételre jelentkező neve: Székhelye: 
COOL-TESZO KFT. 6500 Baja, Kölcsey u. 74. 
  
 
Érvénytelenség indoka: A részvételre jelentkező jelentkezése összegszerű ajánlatot 
tartalmaz.  Részvételi jelentkezése nem felel meg a Kbt. 82. § (1) bekezdése előírásának 
 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe32: 

-  
 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk (adott esetben): - 

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018. 01. 24. 

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018. 01. 26. 

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka (adott estben): 

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja (adott estben): (éééé/hh/nn) 

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja (adott esetben): (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka (adott esetben): 

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja (adott esetben): (éééé/hh/nn) 

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja (adott esetben): (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) További információk (adott esetben): 

                                                 
31 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 
32 részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva 


