3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kenderes Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István út 56.
Város/Község: Kenderes
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kenderes Város Polgármesteri Hivatala, Bíró Csaba Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályvezető
Telefon: 59/328-251
E-mail: penzugyov@kenderes.hu
Fax: 59/328-251
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Élelmiszer alapanyagok beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Kenderes belterület
NUTS-kód HU322
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Élelmiszer alapanyagok beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További
tárgyak:

15100000-9
15220000-6
15300000-1
15400000-2
15500000-3
15600000-4
15810000-9

II.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. Konzerv, Fűszért, Szárazáru (136 tétel)
2. Tej (1 tétel)
3. Tejtermék (19 tétel)
4. Kenyér, pékáru (35 tétel)
5. Fagyasztott termékek (21 tétel)
6. Baromfitermékek (14 tétel)
7. Húskészítmények, töltelékáruk (37 tétel)
8. Zöldség (15 tétel)
9. Gyümölcs (9 tétel)
10.Savanyúság (6 tétel)
A megadott mennyiségektől 20%-kal való eltérés lehetséges.
A dokumentációban megadott márkanevek (pl. Rama, Gyermelyi) nem
kötelező jellegűek, csupán a minőségi követelmények szempontjából kerültek
meghatározásra. Az ajánlattevő az adott márkatermékre vagy azzal egyenértékű
(azonos vagy jobb minőségi jellemzőkkel rendelkező) termékre nyújthat be ajánlatot.
A minőségi követelményeknek nem megfelelő ajánlat érvénytelen.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett termékek nettó értékének 1%-a
megkezdett óránként

Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett termékek nettó értékének 25%-a
Meghiúsulási kötbér: meghiúsulással érintett termékek nettó értékének 50%-a
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlatkérő a leszállított termékek ellenértékét
a Kbt. 305.§ (3) alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
igazolt teljesítéstől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban és a Kbt.
61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben 61. § (1) bekezdésének a-c) pontjában, illetve a Kbt. 62. §
(1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjának hatálya alá [Kbt. 249. § (3) bekezdés].
2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].
3. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott adatokból. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat
eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell valamennyi
számlavezető pénzügyi intézmény tekintetében azok nyilatkozatát a pénzforgalmi
számlákra vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja,

sorbanállásokra vonatkozó információ az ajánlattételi felhívás feladásának napját
megelőző 12 hónapban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a számlavezető pénzügyi
intézmények nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó bármely pénzforgalmi számláján sorbanállás volt az ajánlattételi felhívás
feladásának napját megelőző 12 hónapban. (Az ajánlattevő, közös ajánlattétel
esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek külön-külön
kell megfeleljen).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban szerződésszerűen
teljesített szállításait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges
részletezettséggel kell ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt.
68. § (1) bekezdése szerint. A referenciák körében az alkalmasság igazolására
szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen az
ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban szerződésszerűen
teljesített, összesen legalább a jelen eljárásban az adott ajánlati részre vállalt nettó
ajánlati árral megegyező mértékű, az adott rész tárgyával azonos tárgyú, élelmiszer
alapanyag szállítására vonatkozó referenciával.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.)
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Bruttó ajánlati ár (Ft.)

60

2. Árstabilitás 2011. évre (%)

30

3. Szerződéses határidők (óra)
40
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/05/12 (év/hó/nap )
Időpont: 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Kisújszállási
Kirendeltségénél vezetett 11745080-15410010-00000000 számú bankszámlájára
történő átutalással teljesíthető.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/12 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra
Helyszín : Kenderes Város Polgármesteri Hivatala 5331 Kenderes, Szent István út
56., Fsz. 10-es tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. / 05. / 21. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. / 06. / 11. 10 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció előzetes bejelentkezést és az ellenérték átutalásáról szóló okirati
igazolását követően átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján Kenderes
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében munkanapokon: hétfőtől
csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 9.00-11.00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig. Az ellenérték megfizetését igazoló
okirattal felszerelt írásbeli (postai levél, telefax) megkeresés esetén az ajánlatkérő
a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevő által
megadott címre, nyomtatott formában. Az átutalás megjegyzéseként fel kell tüntetni
a közbeszerzés tárgyát és számát.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
A részszempontokra adható értékelési pontszám alsó és felső határa valamennyi
részszempont esetében 1-5.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb
értékelési pontszámot (5), a legkedvezőtlenebb pedig a legalacsonyabb értékelési

pontszámot (1). A köztes ajánlatok pontszáma arányosítással kerül értelmezésre a
dokumentációban szereplő képletszámítás módszerével.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban)
egy eredeti és kettő az eredetivel mindenben megegyező fekete-fehér
másolati példányban, példányonként roncsolásmentesen meg nem bontható
kötésben összefűzve, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel, a
kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű aláírásával ellátva kell benyújtani. A
csomagoláson többek között a következő szöveget kell feltüntetni: ”Ajánlat ÉLELMISZER ALAPANYAGOK BESZERZÉSÉRE”. Kizárólag az ajánlattételi
határidő lejártakor bontható fel!”. Az ajánlat példányain fel kell tüntetni az ”eredeti”,
illetve a ”másolat” megjelölést. A példányok közötti bármely eltérés esetén az
eredetiként megjelölt példányban foglaltak az irányadók.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a tíz százalék feletti alvállalkozó
alábbi okiratait:- - az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy aláírási
címpéldányát vagy aláírás mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratát hiteles
másolatban.
- ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát hiteles másolati formában
3) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben nem tartozik e
törvény hatálya alá, a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 70. § (2) bekezdésére,
a 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira, a 71. § (3) bekezdésére, a 72. §-ára vonatkozó
nyilatkozatait.
5) Az ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdésére figyelemmel a 91. § (2) bekezdése
szerint az eljárás nyertesével vagy annak visszalépése esetén, illetve az eljárás
nyertesének a 60. § (1) bekezdését és 61. § (1) bekezdését érintő hamis
nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolási kötelezettségének
elmulasztása esetében az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő
legkedvezőbb ajánlat benyújtójának minősített szervezettel (személlyel) köti meg a
szerződést.
6) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § -a szerint az összes
ajánlattevő részére azonos feltételekkel biztosítja.
7) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költséget,
kockázatot az ajánlattevő viseli.
8) Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
9) Fordítás: az idegen nyelven benyújtott iratok esetében az idegen nyelvű irattal
együtt annak a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordítását is
csatolni kell.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/15 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 001
meghatározás Konzerv, fűszért, szárazáru
1) A rész meghatározása
Konzerv, fűszért, szárazáru beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15890000-3

Kiegészítő szójegyzék

15870000-7
15897200-4
15891410-7
15411000-2
3) Mennyiség vagy érték
136 tétel (abc tészta: 70 kg, aromamix: 4 db, áfonya lekvár: 2 db, ásványvíz: 700
db, asztali só: 1170 kg, baracklekvár: 12 db, baracklekvár: 50 db, bolognai alap:
12 kg, brokkoli krémlevespor: 30 kg, burgonyapehely: 10 kg, búzadara: 280 kg,
cérnametélt tészta: 137 kg, citromlé: 1160 l, copfocska: 90 kg, csigatészta: 245
kg, csipet: 30 kg, csontlevespor: 120 kg, dióbél:60 kg, dobozos üdítő: 120 db,
egész babérlevél:5,5 kg, egész szegfűszeg: 3 kg, élesztő: 524 db, eperlevél tészta:
90 kg, ételecet: 130 l, ételízesítő: 600 kg, étolaj:3030 l, étolaj:420 l, felesborsó
(sárga):360 kg, finomliszt:2310 kg, finomliszt:1550 kg, fodros metélt tészta: 540
kg, fodros nagykocka tészta: 800 kg, fokhagymapor: 55 kg, füstölt granulátum:
23 kg, fűszerpaprika: 150 kg, gabonapehely: 58 db, gabonapehely: 10 db,
gombagranulátum: 4 kg, gomba: 80 db, gombakonzerv: 200 db, grill fűszerkeverék:
20 kg, gulyásleves por: 21 kg, gyalult tök: 20 db, gyümölcsíz (vegyes, barackos):
180 kg, háztartási keksz: 76 kg, ivólé: 30 db, ivólé: 5 l, kakaópor: 11 kg, kakaópor:
18 db, kakaós nápolyi: 50 kg, ketchup: 40 db, ketchup: 50 db, kiskagyló tészta: 184
kg, kiskocka tészta: 50 kg, köménymag: 4 kg, kristálycukor: 3346 kg, lebbencs: 60
kg, lecsó: 150 db, lencse: 60 kg, löncshús: 84 db, magyaros fűszerkeverék: 6 kg,
majonéz: 20 db, majonéz: 39 db, majonéz: 4 db, makaróni tészta: 135 kg, mák: 40
kg, málnaszörp: 6 l, mazsola: 4 kg, meggybefőtt: 175 db, méz: 21 kg, mini jam: 1100
db, mini jam: 700 db, mini virágméz: 1220 db, mogyorókrém: 18 db, mokkacukor: 10
kg, morzsolt majoranna: 4,5 kg, morzsolt tárkony: 1,25 kg, mustár: 40 db, mustár:
54 db, müzliszelet:3300 db, narancsízű italpor: 10 kg, natúr levesgyöngy: 40 kg,
orsótészta: 360 kg, őrölt fahéj: 4,5 kg, őrölt feketebors: 18 kg, őrölt köménymag: 12
kg, őrölt oregánó: 0,2 kg, őrölt oregánó: 3 kg, őrölt szegfűszeg: 0,5 kg, őszibarack
befőtt: 150 db, paradicsomsűrítmény: 120 db, piros aranykrém: 20 db, pizza alap:
8 db, porcukor: 112 kg, pótkávé: 17 db, pörkölt alap: 18 kg, pudingpor: 14 kg, rizs:
1460 kg, rizs: 1100 kg, rizsszemtészta: 30 kg, rövid cső tészta: 110 kg, sajtmártás: 4
kg, savanyú uborka: 110 db, sertés májkrém: 920 db, sertés májkrém: 240 db, sertés
vagdalthús: 350 db, spagetti tészta: 300 kg, spagetti tészta 90 kg, sült fűszersó: 5 kg,
sütőpor: 4 kg, szaloncukor: 25 kg, szárazbab: 320 kg, szárazbab: 20 kg, szarvacska
tészta: 150 kg, szemes feketebors: 10 kg, széles metélt tészta: 180 kg, szilvabefőtt:
125 db, szilvalekvár: 1 db, tarhonya: 600 kg, tarhonya: 150 kg, teafű: 180 db, teafű:
121 db, tojás: 12000 db, tokány alap: 12 kg, tortabevonó: 6 kg, tyúkhúslevespor: 30
kg, vadas alap: 4 kg, vagdalt alap: 12 kg, vaniliás cukor: 17 kg, vegyes befőtt: 10 db,
vegyes íz: 70 kg, vegyes vágott: 80 db, zellerkrémleves por: 40 kg, zöldbab konzerv:
70 db, zöldborsó konzerv: 60 db, zsemlemorzsa: 580 kg)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
További
tárgyak:

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 002
meghatározás Tej
1) A rész meghatározása
Tej beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15511000-3

További
15511100-4
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
1 tétel (1280 L)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 003
meghatározás Tejtermék
1) A rész meghatározása
Tejtermék beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

15512000-0
15540000-5
15542100-0
15551300-8
3) Mennyiség vagy érték
19 tétel (Gyümölcsjoghurt: 1510 db, gomolyatúró: 60 db, habtejszín: 5 db, kockasajt:
360 db, kockasajt: 160 db, krémtúró: 240 db, margarin kocka: 270 db, margarin:520
db, rudi: 370 db, rudi: 300 db, tömlős sajtkrém: 127 db, teavaj: 1275 db, tehéntúró:
375 kg, tejföl: 2400 l, tejföl: 125 db, tejszín: 170 l, trappista sajt: 531 kg, vajkrém: 20
kg, vajkrém: 65 db)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
További
tárgyak:

VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 004
meghatározás Kenyér, pékáru
1) A rész meghatározása
Kenyér, pékáru beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15810000-9

15811000-6
15811100-7
15811200-8
15811300-9
3) Mennyiség vagy érték
35 tétel (Baconos tekercs: 140 db, briós: 1003 db, cukros kifli: 80 db, csokis kifli: 80
db, diós csiga: 70 db, fonott kalács: 500 db, forma kalács: 458 db, graham kenyér:
780 db, graham zsömle: 1035 db, hot-dog kifli: 65 db, kakaós csiga: 2593 db, kifli:
5905 db, korpás kifli: 215 db, kuglóf: 190 db, lekváros bukta: 35 db, lekváros táska:
327 db, magvas pogácsa: 100 db, mákos kifli: 65 db, meggyes-pudingos fonat: 70
db, pizzaszelet: 347 db, pizzás csiga: 103 db, pizzás kifli: 185 db, rácsos túrós: 103
db, rozskenyér: 36 kg, sajtos croissant: 487 db, sajtos kifli: 928 db, sajtos pogácsa:
772 db, sajtos rúd: 115 db, szeletelt fehér kenyér: 10683 kg, toffifees kagyló: 100 db,
túrós bukta: 212 db, túrós batyu: 85 db, vaniliás csiga: 213 db, virslis croissant: 260
db, zsömle: 7480 db)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 005
meghatározás Fagyasztott termékek
1) A rész meghatározása
Fagyasztott termékek beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
További
tárgyak:

Fő tárgy:

15896000-5

További
15331170-9
tárgyak:
15220000-6
3) Mennyiség vagy érték
21 tétel (brokkoli: 110 kg, finomfőzelék: 150 kg, fokhagyma: 20 kg, francia saláta
alap: 45 kg, gyalult tök kaporral: 320 kg, karalábékocka: 140 kg, karfiol: 840 kg,
kelbimbó: 30 kg, kukorica: 30 kg, lecsó: 60 kg, leveszöldség: 1510 kg, meggy: 120
kg, mexikói keverék: 470 kg, panírozott halfilé: 370 kg, petrezselyemzöld: 33 kg,
szilvásgombóc: 450 kg, tök: 70 kg, vegyesgyümölcs: 60 kg, vöröshagyma:935 kg,
zöldbab:545 kg, zöldborsó:940 kg)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 006
meghatározás Baromfitermékek
1) A rész meghatározása
Baromfitermékek beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15112000-6

15112130-6
15112120-3
15112300-9
15114000-0
3) Mennyiség vagy érték
14 tétel (csirkecomb alsó: 690kg, egész csirkecomb: 1400 kg, csirkemáj: 520 kg,
csirkemellfilé: 10 kg, csirkeszárny: 180 kg, panírozott csirkemell filé: 260 kg, pulyka
darált hús: 200 kg, pulyka zúza: 200 kg, pulykacomb: 100 kg, pulykacomb filé: 250
kg, pulyka felsőcomb filé: 570 kg, pulyka mell filé: 19 kg, ripp-ropp: 200 kg, sajttal
töltött pulykamell: 300 kg)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------További
tárgyak:

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 007
meghatározás Húskészítmények, töltelékáruk
1) A rész meghatározása
Húskészítmények, töltelékáruk beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15130000-8

15131230-6
15131400-9
15131500-0
15113000-3
15111100-0
3) Mennyiség vagy érték
37 tétel (baromfipárizsi: 222 kg, baromfivirsli: 637 kg, birhahús:100 kg,
császárszalonna: 400 kg, füstölt csemege szalonna: 90 kg, csirkesonka: 8 kg,
debreceni kolbász: 110 kg, disznósajt: 50 kg, fagyasztott sertéssteak: 170 kg,
felvágott: 7,5 kg, főzőkolbász: 246 kg, füstölt tarja: 440 kg, kenőmájas: 255 db,
kenőmájas: 150 kg, lángolt kolbász: 375 kg, lecsókolbász: 180 kg, májas hurka: 100
kg, marhahús: 300 kg, marhahús: 300 kg, olasz felvágott: 60 kg, parasztkolbász:
200 kg, pulykasonka: 73,5 kg, sajtos párizsi: 10 kg, sertés karaj bőr és csont nélkül:
1500 kg, sertés húsos csont: 400 kg, sertés köröm: 40 kg, sertés lapocka bőr és
csont nélkül: 3760 kg, sertés máj: 260 kg, sertés virsli: 1850 kg, sertészsír: 2000 kg,
sütőkolbász: 10 kg, száraz szalámi: 270 kg, szalámi: 3 kg, szendvics sonka: 470 kg,
tavaszi felvágott: 4,5 kg, tepertőkrém: 210 db, zala felvágott: 80 kg)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 008
meghatározás Zöldség
1) A rész meghatározása
Zöldség beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
További
tárgyak:

Fő tárgy:

03220000-9

További
tárgyak:

03212100-1
03221000-6

03221410-3
03221230-7
3) Mennyiség vagy érték
15 tétel (burgonya: 19275 kg, fejes káposzta: 1440 kg, fokhagyma: 26 kg, kaliforniai
paprika: 60 kg, karalábé: 127 kg, kelkáposzta: 865 kg, paradicsom: 71 kg, retek: 187
kg, sárgarépa: 247 kg, tv paprika: 170 kg, uborka: 242 kg, vöröshagyma: 2340 kg,
zeller: 147 kg, zöldhagyma: 32 kg, zöldség: 156 kg)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 009
meghatározás Gyümölcs
1) A rész meghatározása
Gyümölcs beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03222000-3

03222110-7
03222321-9
03222322-6
03222332-9
3) Mennyiség vagy érték
9 tétel (alma: 1126 kg, banán: 44 kg, citrom: 13 kg, dinnye: 22 kg, kivi: 194 kg, körte:
26 kg, mandarin: 520 kg, narancs: 634 kg, őszibarack: 175 kg)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 010
meghatározás Savanyúság
1) A rész meghatározása
Savanyúság beszerzése
További
tárgyak:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15331500-2

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
6 tétel (cékla: 200 kg, cékla: 60 kg, savanyú káposzta: 250 kg, savanyú káposzta
(apró, hasáb): 480kg, savanyú uborka: 200 kg, vegyes vágott: 350 kg)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/06/16 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/06/15 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

