
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred Gábor Áron 
út 2/a.) 

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
tárgya: 

KÉ 14831/2010. iktatószámon feladásra került ajánlattételi felhívásnak 
megfelelően: 3. nyaras pikkelyes ponty beszerzése” egyszerű eljárás. 

 
mennyisége: 

3. nyaras pikkelyes ponty 18 000 kg +30% 
 
3. A választott eljárás fajtája: EGYSZERŰ 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):  
 

4 darab 
 
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. Ajánlattevő neve: Nagy Zoltán EV 
Címe: 5350 Tiszafüred Ifjúság út 7. 
Ajánlati ár: 10.440.000 Ft + ÁFA (580 Ft / kg + ÁFA) 
 
2. Ajánlattevő neve: Tisza-Fish Kft. 
Címe: 5350 Tiszafüred Piac tér 2. 
Ajánlati ár: 9.900.000 Ft + ÁFA (550 Ft / kg + ÁFA) 
 
3. Ajánlattevő neve: Czikkhalas Halastavai Kft. 
Címe: 7067 Varsád Kossuth u. 1. 
Ajánlati ár: 9.892.800 Ft + ÁFA (549,6 Ft / kg + ÁFA) 
 



4. Ajánlattevő neve: Aranyponty Halászati Zrt. 
Címe: 2440 Százhalombatta Arany J. u. 7 fsz. 1. 
Ajánlati ár: 8.460.000 Ft + ÁFA (470 Ft /kg + ÁFA) 

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

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):  - 

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:  

 
Aranyponty Halászati Zrt. (2440 Százhalombatta Arany J. u. 7 fsz. 1.)  
Az ellenszolgáltatás összege: 8.460.000 Ft + ÁFA (470 Ft/kg + ÁFA) 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Összességében legelőnyösebb ajánlat 

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

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

Czikkhalas Halastavai Kft. (7067 Varsád Kossuth u. 1.) 
Ajánlati ár: 9.892.800 Ft + ÁFA (549,6 Ft / kg + ÁFA) 

 
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? Nem 
 
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:  
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 



12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2010. július 

6. 
 b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2010. 

július 24. 
 
14.* Egyéb információk: Az Ajánlatkérő a Kbt. 63. § (3) bekezdését alkalmazza. 
 
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: KÉ 14831/2010. iktatószámon, a hirdetmény 
2010/06/10. napján feladásra került. 
 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010/07/05. 10.00 
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010/07/05. 
 
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. 
 
1, azaz egy eredeti példányt átvettem: 


