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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302763-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2015/S 166-302763

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20.
Címzett: Zsarnay István
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig@peterfykh.hu
Fax:  +36 14614712
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.peterfykh.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
dr. Herbák Henrietta
Vaskapu u. 17–21.
Címzett: dr. Herbák Henrietta
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu
Fax:  +36 14614712
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
dr. Herbák Henrietta
Vaskapu u. 17–21.
Címzett: dr. Herbák Henrietta
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu
Fax:  +36 14614712
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Péterfy Sándor utca 8–20. G épület Földszint 8. Gazdasági igazgatóság

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302763-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:gazdig@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
mailto:h.herbak@upcmail.hu
mailto:h.herbak@upcmail.hu
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Kapcsolattartási pont(ok): Zsarnay István
Címzett: dr. Herbák Henrietta
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302272404
E-mail: kozbeszerzes@peterfykh.hu
Fax:  +36 14614712
Internetcím: www.peterfykh.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.
1081 Budapest, Fiumei út 17.
1074 Budapest, Alsőerdősor u. 7.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben atipikus szállítási szerződés keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
15000000, 15800000, 15893000, 15897200, 15850000, 15840000, 15830000, 15332230, 15871200,
15871250, 15860000, 15872000, 15500000, 15612500, 03142500, 03200000, 03212210, 15511000,
15540000, 15112000, 15112100, 15112300, 15131135, 15512900, 15550000, 15431000, 03220000, 15111100,
15113000, 15131134, 15131400, 15131600, 15130000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

mailto:kozbeszerzes@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Vonatkozó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszerek beszerzése 7 részben a B.
mellékletben, valamint a dokumentációban rögzített és specifikált termékfelsorolás és mennyiségek, valamint az
alábbiak szerint:
1. rész: Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei 13 tételben, összesen: 99900 kg
2. rész: Tőkehús (friss és mirelit) és húskészítményei 38 tételben, összesen: 212630 kg
3. rész: Tej és tejtermékek 16 tételben összesen: 36600 kg, 486224 db, 280240 liter
4 rész: Tejkészítmények 24 tételben összesen: 800 liter, 23410 kg, 1160800 db
5. rész: Konzervek, befőttek, italok, lekvárok, fűszerek, szárazáruk, tésztaféleségek összesen 102 tételben:
284038 kg, 971150 db, 69100 liter, 23130 csomag, 2700 üveg
6. rész: Sütőipari termékek 9 tételben összesen: 117000 kg, 1638000 db, 4500 csomag
7. rész: Zöldség, gyümölcs, savanyúság, száraz hüvelyesek és tojás 63 tételben összesen: 360360 kg, 381500
db, 29000 csomag,
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak,
-30 %-kal is eltérhetnek.
Becsült érték áfa nélkül: 616 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
15000000, 15112000, 15112100, 15112300, 15131135

3) Mennyiség
Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei 13 tételben, összesen: 99 900 kg.
Becsült érték áfa nélkül: 76 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.
1. Csirkemell sonka 3 300 kg: henger alakú,műbélbe töltött, pácolt csirke mellhúsból
2. Pulyka sonka 7 500 kg: pulyka combfiléből, minimum 15 % fehérje, maximum 3,5 NaCl
3. Csirke felsőcomb 60 000 kg: „A” minőségű,lédig kiszerelés, egalizált,150g-170g/db, friss/gyorsfagyasztott
4. Csirkecomb egész 600 kg: „A” minőségű,lédig kiszerelés, egalizált,200g-250g/db,friss/gyorsfagyasztott
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5. Csirke szárny 300 kg: „A” minőségű,lédig kiszerelés, egalizált,friss/gyorsfagyasztott
6. Csirkemell filé 3 000 kg: „A” minőségű,lédig kiszerelés, egalizált,filézett, friss/gyorsfagyasztott
7. Csibefasírt 6 300 kg: Korong alakú, gyorsfagyasztott, elősütött, panírozott baromfi húspép ,minimum 500g/
tasak, maximum 8kg/doboz
8. Csirkemáj 900 kg: Friss/gyorsfagyasztott, szív nélkül, minimum 500g/csomag, maximum 10 kg/
gyüjtőcsomag
9. Pulykamáj 900 kg: Friss/gyorsfagyasztott, szív nélkül, minimum 500g/csomag, maximum 10 kg/
gyüjtőcsomag
10. Pulyka felsőcomb filé 7 500 kg: „A” osztályú, friss/gyorsfagyasztott, lédig, filézett, csont és bőr nélkül
11. Pulykamell filé 7 500 kg: „A” osztályú, friss/gyorsfagyasztott, lédig, filézett, csont és bőr nélkül
12. Rántott baromfi párizsi 900 kg: baromfi húspép, gyorsfagyasztott panírozott,formázozott, min.100g/
db;min.8,95g fehérje/100g;
13. Sajttal töltött panírozott, pulykamellérme 1 200 kg: Panírozott,formázott, sajttal töltött pulykahús,
készresütött, gyorsfagyasztott,min.32 % pulykafehérhús,min.11 % sajt, min.90-max.150 g/db, 1 000 g/tasak.

Rész száma: 2
Elnevezés: Tőkehús (friss és mirelit) és húskészítményei beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Tőkehús (friss és mirelit) és húskészítményei beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
15000000, 15111100, 15113000, 15131134, 15131400, 15131600

3) Mennyiség
Tőkehús (friss és mirelit) és húskészítményei 38 tételben összesen: 212 630 kg.
Becsült érték áfa nélkül: 180 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.
1. Marhalábszár 100 kg: Hátulsó lábtő izmos része, a húsrész tömege min. 2 kg / db
2. Marha hosszú felsál 3 000 kg: A marhacomb csontozása során kitermelt comb közelítő izom. A hosszú felsál
felületét zsiradéktalanítják. A tömege min. 4 kg / db.
3. Sertés comb 100 000 kg: Bőr nélküli comb / kicsontozott, lebőrözött, lezsírozott, csülökhús nélkül / A combot
a zsiradéktól a felületi hártyáig le kell tisztítani. Darabolt, tömegminimum nem meghatározott.
4. Sertés karaj 50 000 kg: Minimum 2 kg/db kicsontozott karajtömeg,rövid és hosszúkaraj egyben, a csont
nélküli karaj felületén zsiradékréteg nem lehet
5. Sertés tarja 1 200 kg: Minimum 2 kg/db kicsontozott tarjatömeg,a csont nélküli tarja felületén zsiradékréteg
nem lehet
6. Sertés máj 300 kg: Epehólyag és a felületen lévő durva epevezeték nélküli, intól,nyirokcsomótól, felületi
zsírtól mentes
7. Sertés oldalas 200 kg: Az oldalas tömege min. 2 kg/db, felületén egybefüggően 5 mm zsiradékréteg lehet.
8. Fehércsont 4 200 kg: csöves csont hús nélkül,beleértve a lapockacsontot is,
9. Húsoscsont 6 400 kg: karajcsont,bordacsont,hússal
10. Füstölt főzőkolbász 2 000 kg: füstölt,Fehérjetartalom minimum 11 %, természetes bélbe töltött,a sertéshús
mellett marhahúst is tartalmazhat
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11. Lecsó kolbász 2 200 kg: Fehérjetartalom minimum 11 %, természetes bélbe töltött,a sertéshús mellett
marhahúst is tartalmazhat
12. Párizsi (marha) 7 200 kg: 10 % fehérjetartalom legalább, legfeljebb 23 % zsírtartalom és legfeljebb 2,5 %
NaCl tartalom
13. Gépsonka 3 800 kg: Minimum 55 % sertéshús tartalom, NaCl maximum 3,5 %, szalonnaréteget nem
tartalmazhat.
14. Füstölt, főtt tarja 320 kg: Sertéshúsból előállított, pácolt, füstölt,hőkezelt termék, NaCl maximum 4,5 %
15. Disznósajt 1 000 kg: Sertésgyomorba,vagy műbélbe töltött, hőkezelt termék,NaCl maximum 3,5
16. Sertés zsír 1 000 kg: 500 g/csomag, krémszínű, homogén, kenhető
17. Csemege szalámi 960 kg: Gyors érlelésű, félszáraz vastag kolbász, jól szeletelhető,füstölt műbélbe töltött
18. Csemegekolbász 1 900 kg: Gyors érlelésű, félszáraz vastag kolbász, jól szeletelhető,füstölt műbélbe
töltött
19. Paprikás szalámi 500 kg: Félszáraz, vastag kolbász, jól szeletelhető, paprikás ízesítéssel,minimum 48 mm
átmérőjű
20. Sütnivaló kolbász 500 kg: Természetes bélbe töltött,pározott kolbász, legalább 12 % fehérjetartalom és
maximum 3,5 % NaCl
21. Májas hurka 400 kg: Maximum 10 % Rizs, minimum 11 % fehérjetartalom, maximum 2,5 % NaCl
22. Véres hurka 400 kg: Maximum 10 % Rizs, minimum 11 % fehérjetartalom, maximum 2,5 % NaCl
23. Kenőmájas,májas 2000 kg: Főzéssel hőkezelt,hidegen jól kenhető,25 % májtartalommal
24. Sertés virsli 3 000 kg: Műbeles, sertés és baromfihúsból, fehérjetartalom legalább 10 %,1 db súlya minimum
50g maximum 80g
25. Füst.csemege szalonna 4 800 kg: Sózott, füstölt,krémfehér színű,NaCl minimum1,5 % maximum7,5 %
26. Füstölt, főtt császár szalonna 300 kg: Pácolt, füstölt, hőkezeltNaCl maximum 3,5 %
27. Füstölt,kolozsvári szalonna 100 kg: Sózott, pácolt,füstölt,NaCl minimum 1,5 % maximum 7,5 %
28. Soproni felvágott 480 kg: Műbeles,fehérjetartalom minimum 12 %
29. Olasz felvágott 1 000 kg: Műbeles,fehérjetartalom minimum 13 %
30. Zala felvágott (sertés) 1 000 kg: Műbeles,fehérjetartalom minimum 12 %
31. Tavaszi felvágott 150 kg: Műbeles, 8%Sárgarépa, 8 % zöldborsó tartalommal
32. Bécsi felvágott 300 kg: Műbeles, mozaikos,fehérjetartalom min 12 %,NaCl maximum 2,8 %,
33. Löncs felvágott 600 kg: Műbeles, mozaikos,fehérjetartalom min 12 %,NaCl maximum 2,8 %,
34. Nyári turista felvágott 1 000 kg: Sertés és marhahúst is tartalmaz,Fehérje minimum 16 %,NaCl maximum
3,8 %
35. Csemege debreceni páros 800 kg: Pározott, főzött, füstölt természetes bélben,fehérje tartalom minimum11
%
36. Fokhagymás felvágott 320 kg: Mozaikos,fokhagymás ízesítésű,fehérjetartalom min.12 %
37. Húskenyér 2 200 kg: Mozaikos,fehérjetartalom min 10 %, NaCl maximum 2,8 %
38. Krinolin 7 000 kg: Műbeles krinolinbélbe töltött vörösáru sertéshúsból.

Rész száma: 3
Elnevezés: Tej-, tejtermékek beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Tej-, tejtermékek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
15000000, 15511000, 15500000

3) Mennyiség
Tej-, tejtermékek beszerzése 16 tételben 36600 kg, 486224 db, 280240 liter.
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Becsült érték áfa nélkül: 80 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.
1. Kakaós tej 92000 db: 200 ml/pohár, 2,0 % zsírtartalommal
2. Poharas tej 6800 db: 200 ml/pohár, 2,8 % zsírtartalommal
3. Tej 280000 liter: min.1/1 és max.5/1, 2,8 %, pasztőrözött,homogénezett
4. Tartós tej 1000 db: 1/1,dobozos, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, homogénezett tej, 1,5 %
zsírtartalommal, min.100 nap minőség megőrzési idővel
5. Tejföl 10 000 kg: 5/1 kiszerelésben 20 % zsírtartalommal
6.Tejföl 10 000 kg: 5/1 kiszerelésben 12 % zsírtartalommal
7. Habtejszín 240 liter: Ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, homogénezett habtejszín 30 % zsírtartalommal, 1/1
kiszerelésben
8. Joghurt (natúr) 120 000 db: Élőflórás, natúr joghurt,3,5 %-os zsírtartalommal, 150 gr/pohár kiszerelésben
9. Joghurt (ivó) 32 000 db: gyümölcs ízesítésű ivójoghurt, 100gr/pohár kiszerelésben
10. Tehéntúró 1 400 kg: 500 g-os kiszerelésben, félzsíros
11. Tehéntúró 8 000 kg: 5/1 kiszerelésben, félzsíros
12. Zsíros, erjedési lyukas félkemény sajt 7200 kg: Érlelt, félzsíros,Trappista jellegű, melynek
szárazanyagtartalma legalább 54 %, zsírtartalom a szárazanyagban legalább 40 %, konyhasó tartalma
legfeljebb 2,1 %,hasáb vagy cipóalakúra formázva
13. Kockasajt 134 400 db: 8 db/140 gr, natúr
14. Kockasajt 14 424 db: 6 db/200 gr,natúr
15. Kefír poharas 25 600 db: 150 gr/db,3,5 % zsírtartalommal
16. Kefír poharas 60 000 db: natúr, 100g/pohár,3,5 % zsírtartalommal.

Rész száma: 4
Elnevezés: Tejkészítmények beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Tejkészítmények beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
15000000, 15540000, 15512900, 15550000, 15431000

3) Mennyiség
Tejkészítmények beszerzése 24 tételben 800 liter, 23 410 kg, 1 160 800 db.
Becsült érték áfa nélkül: 62 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.
1. Tejpor 50 kg: sovány tejpor 25/1 kiszerelésben
2. Natúr desszertkészítmény kakaós étbevonattal 56000 db: natúr desszerkészítmény.túródesszert,30 gr/db
3. Sajtkrém 760 kg: Natúr,Kenhető, félzsíros, ömlesztett sajt, 1/1 kiszerelésben
4. Sajtkrém 26000 db: Natúr,Kenhető, félzsíros, ömlesztett sajt, 50gr/db kiszerelésben
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5. Sajtkrém 10000 db: Natúr,Kenhető, félzsíros, ömlesztett sajt, 100gr/db kiszerelésben
6. Szendvicskrém 20 000 db: natúr izesítésű,összetevők:tejszín,savópor,stabilizátor,konyhasó,savanyúságot
szabályozó anyag:citromsav,tejsavbaktérium,zsírtartalom 30 %, 100g/db kiszerelésben, növényi zsírt nem
tartalmazhat
7. Vajkrém 1600 kg: Natur, magyaros, ízesítéssel 200g/db
8. Szendvicstúró 10 000 db: ízesített,100gr/db,növényi zsírt nem tartalmazhat
9. Szendvicstúró 24000 db: Natúr100 gr/db, növényi zsírt nem tartalmazhat
10. Krémtúró 42000 db: Utóhőkezelt, félzsíros desszert jellegű vanília ízű túrókészítmény, 100 gr/db,növényi
zsírt nem tartalmazhat
11. Töltött sütemény 15000 db: Tejes töltésű sütemény, csokoládé bevonattal, 30gr/db
12. Töltött sütemény 26000 db: Tejes töltésű sütemény, 28gr/db
13. Tejberizs 33000 db: Magas hőmérsékleten hőkezelt desszertkészítmény, mely min.5 %
gyümölcstartalommal, 3,5 % zsírtartalommal rendelkezik. 180gr/db
14. Szeletelt élelmiszerkészítmény sajttal 60 000 db: Ömlesztett sajtszeletek150 gr kiszerelésben,45 %
zsírtartalommal szárazanyagban, külön-külön védőatmoszférában csomagolva
15. Puding 44800 db: Vanília ízű puding, pasztőrözött 125g/db
16. Joghurt (gyümölcs) 52000 db: joghurt gyümölcsízesítéssel, 125g/db
17. Félzsíros sajt 500 kg: Óvári jellegű, köményes ízesítéssel
18. Füstölt, zsíros sajt 500 kg: füstölt vágható, zsíros ömlesztett sajt,1 kg-os kiszerelésben
19. Margarinkrém 70 00 kg: Növényi zsírok, víz, növényi olajok,emulgáló szerek(lecitin,zsírsavak mono-
ésdigliceridjei), tejsavópor, só,étkezési sav(citromsav),tartósítószer(Káliumszorbát), színezék(béta-
karotin),aroma,vitaminok(A,D) 500 g/db kiszerelésben.zsírtartalma70 % és viztartalma 27.5-31,5 %,
sótartalom0,1-0,2m/m%
20. Margarinkrém 11000 kg: Növényi zsírok, víz, növényi olajok,emulgáló szerek(lecitin,zsírsavak mono-
ésdigliceridjei), tejsavópor, só,étkezési sav(citromsav),tartósítószer(Káliumszorbát), színezék(béta-
karotin),aroma,vitaminok(A,D) 250 g/db kiszerelésben.zsírtartalma70 % és viztartalma 27.5-31,5 %,
sótartalom0,1-0,2m/m%
21. Margarin 2 000 kg: Részben hidrogénezett növényi olajok és zsírok(finomított
szójaolaj,kókuszolaj,pálmaolaj), víz, étkezési só,emulgálószer:zsírsavak mono-és digliceridjei(E471),savanyú
tejsavópor,tartósítószer:kálium-szorbát(E202),savanyúságot szabályozó anyag:citromsav(E330),aromák,A és
D3 vitamin,színezék:béta-karotin, 2,5 kg/egység kiszerelésben,
22. Margarin 720000 db: min.15g,max.20 g/db, alacsony zsírtartalmú margarin, omega-3 és omega-6 zsírsav
tartalommal
23. Joghurt 22000 db: élőflórás, őszibarackos joghurt,gyümölcsdarabokkal, édesítőszerekkel, zsírtartalom
min.1,3 %,hozzáadott cukrot nem tartalmazhat,150g/pohár
24. Növényi zsírtartalmú habkészítmény 800 liter: 1 l/doboz kiszerelésben,összetétele:víz, hidrogénezett
növényi zsír, növényi olaj, írópor, módosított keményítő, emulgeálószer (zsírsavak szacharóz
észterei,szójalecitin,zsírsavak mono és digliceridjei), stabilizátor(guar gumi, szentjánoskenyér liszt).

Rész száma: 5
Elnevezés: Konzervek, befőttek, italok, lekvárok, fűszerek, szárazáruk, tésztaféleségek beszerzése szállítási szerződés
keretében
1) Rövid meghatározás

Konzervek, befőttek, italok, lekvárok, fűszerek, szárazáruk, tésztaféleségek beszerzése szállítási szerződés
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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15000000, 15893000, 15897200, 15850000, 15332230, 15871200, 15871250, 15860000, 15872000,
15840000, 15841000, 15830000

3) Mennyiség
Konzervek, befőttek, italok, lekvárok, fűszerek, szárazáruk, tésztaféleségek összesen 102 tételben: 284038 kg,
971150 db, 69100 liter, 23130 csomag, 2700 üveg.
Becsült érték áfa nélkül: 126 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.
1. Sertésmájkrém 144000 db: min.65 g/db tépőzáras dobozban, sertésmáj min.25 %
2. Csirkepástétom 30000 db: minimum 48g/db, tépőfóliás doboz, összetétel: baromfihús min.16 %,
baromfibőr,sertésmáj,sertés zsiradék
3. Baromfikrém 144900 db: min.30 g/db tépőfóliás doboz, összetétel:víz,baromfi zsiradék,baromfi
húspép,bőr,baromfimáj
4. Csemege uborka 6000 db: 4250ml-es kiszerelésben, 9-12 cm uborkával
5. Csemege uborka 2000 db: 720ml-es kiszerelésben, min.netto 680g, min. tt.350g,6-9 cm uborkával
6. Mini jam 129000 db: min.20g/db,sárgabarack ízben,
7. Mini jam 37500 db: diabetikus, min.20g/db,sárgabarack ízben,
8. Diabetikus lekvár 2700 üveg: min.200 ml/ üveg, „pacific” minőségben
9. Mustár 1200 db: min.700g, kiszerelésű egységekben,„Univer” minőségben
10. Ketchup 1200 db: minimum790g/db, maximum890g/ db, sürített paradicsom,tartalmaz:cukor, ecet, sűrítő
anyag,módosított burgonyakeményítő, só, savanyúságot szabályozó anyag, citromsav
11. Rostos gyümölcsitalok 24000 liter: 8000 lit. Őszibarack,8000lit.alma és 8000lit.narancs ízben, min: 50 %
gyümölcstartalom,1liter/doboz
12. Almalé 18000 db: szűrt, 100 %-os alma, 2 dl/db
13. Ásványvíz 214000 db: 40000csendes,14000enyhe, 160000dús, mérsékelt ásványianyag tartalommal
rendelkező(500-1000mg/l) ásványvíz 1,5l / palack
14. Ásványvíz 0,5 3000 db: csendes, 50%enyhe,50%dús,0,5liter/palack
15. Citromlé 4500 liter: 40 %, 1,0 liter/db kiszerelésben
16. Natur lecsó 26100 db: 720ml-es kiszerelés, min.680g/nettó,min. 30 % paprikával
17. Sűrített paradicsom 8000 db: 28-30 ref. %, min.nettó 800g, acéllemez dobozban, tartósítószert, sót, cukrot
és egyéb anyagokat nem tartalmaz
18. Paprika alapú ételízesítő krém, csípős jellegű 400 db: nyers,darált erőspaprika, min.200ml/üveg
kiszerelésben,min.tt:200g
19. Paprika alapú ételízesítő krém, csemege jellegű 250 db: Nyers darált fűszer- és pritaminpaprika, min.200ml/
üveg kiszerelésben,min.tt:200g
20. Almabefőtt 10000 db: Enyhén cukrozott, hámozott, darabolt 720ml-es kiszerelés, min.tt:370 g
21. Almabefőtt 1200 db: Enyhén cukrozott, hámozott, darabolt 4250ml-es kiszerelés, min.tt:2100 g
22. Almabefőtt 8000 db: Hámozott, darabolt,diabetikus, 720ml-es kiszerelés, min.tt:320 g
23. Meggybefőtt 400 db: 4250ml kiszerelés, magozott, min.töltőtömeg 2100 g
24. Meggybefőtt 4000 db: diabetikus,magozott, 720ml-es kiszerelés. Min.tt:350g
25. Meggy befőtt 3000 db: magozott, 720ml-es kiszerelés,mimimum töltőtömeg 350g
26. Őszibarack befőtt 600 db: Hámozott, felezett befőtt ényhén cukros lében, minimum töltő tömege 470 gr
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27. Őszibarack befőtt 2000 db: Hámozott, felezett, 2650 gr/nettó tömeg, min.töltőtömeg 1500 g
28. Ananász befőtt 3600 db: 3100 gr/doboz kiszerelés, darabolt, enyhén cukrozott, minimum töltőtömeg 1840
g
29. Sárgabarackíz 6000 db: min.650 g kiszerelés,„pacific”minőség, gyümölcs tartalom: min.36g/100 g
30. Vegyesíz 200 kg: kiszerelés min. 5kg/db,sütésálló, gyümölcstartalom min:64g/100g
31. Bébiétel 8400 db: min.200ml/üveg, min.160g, max.200 g/üveg, 4 hónapos kortól, húst nem tartalmazó
32. Bébiétel 9000 db: min200ml/üveg, min.160g.max.200g/üveg 6 hónapos kortól, húst tartalmazó
33. Bazsalikom 4 kg: 250 gr/csomag
34. Oreganó 6 kg: 250 gr/csomag
35. Gyömbér 16 kg: 250 gr/csomag
36. Borsikafű 16 kg: 250 gr/csomag
37. Fahéj egész 4 kg: 250 gr/csomag
38. Fahéj őrölt 60 kg: 250 gr/csomag
39. Fűszerpaprika 800 kg: 1000 gr/csomag, csemege fűszerpaprika örlemény
40. Köménymag egész 60 kg: 250 gr/csomag
41. Köménymag őrölt 100 kg: 250 gr/csomag
42. Majoránna 70 kg: 250 gr/csomag
43. Szárnyasok fűszerkeveréke 400 kg: Összetétel:jódozott só, ízfokozók,cukor,
fűszerkeverék,zöldségkeverék,kukoricakeményítő,növényi zsír, aroma, min.1 kg-os kiszerelés
44. Szegfűszeg egész 20 kg: 250 gr/csomag
45. Szegfűszeg őrölt 10 kg: 250 gr/csomag
46. Ételízesítő 300 kg: Összetétel:Jódozott só, ízfokozó,zöldség keverék (vöröshagyma, sárgarépa, paszternák,
zellergyökér), cukor, növényi zsír, feketebors, petrezselyemlevél, aroma, színezőanyag, min.1kg-os, max.25 kg-
os kiszerelésben
47. Bors egész 30 kg: 250 gr/csomag
48. Fehérbors őrölt 180 kg: 250 gr/csomag
49. Bors őrölt 240 kg: 250 gr/csomag
50. Babérlevél 36 kg: 250 gr/csomag
51. Szerecsendió őrölt 4 kg: 250 gr/csomag
52. Rozmaring 6 kg: 250 gr/csomag
53. Kakukkfű 6 kg: 250 gr/csomag
54. Abonett 1800 csomag: natur 100g/egységcsomag kiszerelésben
55. Abonett 300 csomag: Gluténmentes, natur 100g/egységcsomag kiszerelésben
56. Háztartási keksz 2400 kg: 1 kg/csomag
57. Korpáskeksz 1800 csomag: min.200 g/csomag
58. Nápolyi 1200 kg: citromos ízesítésű, lédig kiszerelésű
59. Mini méz 96000 db: min.25 gr/db
60. Diabetikus mini mézpótló 24000 db: diabetikus, min.25 gr/db
61. Méz 2000 db: min.720ml/900g kiszerelés
62. Vaníliás cukor 200 kg: 1 kg/csomag
63. Kakaópor 1000 kg: cukor nélkül,20-22 % kakaóvaj tartalommal 1000 gr/csomag,
64. Pudingpor,főző 750 kg: vaníliás min.1kg/csomag, 80 g pudingpor 1 lit.tejhez, max.1496 kJ/100g
65. Teaízesítő tabletta 1600 kg: 1000 gr/csomag
66. Tárkony 6 kg: 250 gr/csomag
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67. Diabetikus ostya 27000 db: Diabetikus, kakaós tejbevonó masszával mártott, kakaós ízű krémmel töltött
ostya fruktózzal,min.15 gr/db
68. Tortabevonó étcsoki 500 kg: min1000g, max.5000 g/csomag
69. Tejszínízű habpor 24 kg: Növényi alapú, 1000g/csomag, energiatartalom,max. 2047 kJ/100g
70. Szódabikarbóna 20 kg: Nátrium hidrogénkarbonát tartalom min 99 %,minimum 40g/csomag, maximum 50g/
csomag
71. Kristálycukor 120000 kg: 1kg/csomag
72. Porcukor 4200 kg: 0,5 kg/ csomag
73. Mokka cukor 300 kg: 500 gr/ csomag
74. Glukonon 700 kg: 500 gr/ csomag
75. Fondant 100 kg: minimum1kg, maximum10 kg/csomag
76. Kókuszreszelék 30 kg: 1000 gr/csomag
77. Mazsola 240 kg: 1 kg/csomag
78. Sütőpor 150 kg: 1000 gr/ csomag
79. Majonéz 400 db: min.700g/db, Globus jellegű vagyazzal egyenértékű,, összetétel:növényi olaj, víz, cukor,
ecet, tojássárgája, módosított kukoricakeményítő, só,mustár, mustármag, fűszerek és aroma
80. Búzadara 9500 kg: 1 kg/csomag
81. Rizs 24000 kg: „A”, hántolt, 1 kg/kiszerelési egység
82. Levesgyöngy 600 kg: Összetevők: búzaliszt, növényi olaj, só, teljes tejpor, élesztő;
83. Zsemlemorzsa 5100 kg: min 0,50 kg-os kiszerelés
84. Burgonyapürépehely 1800 kg: min.1 kg/csomag összetevők: burgonyapehely 99,3 %,
emulgeálószer,stabilizátor,antioxidánsok, kurkuma kivonat
85. Emulgeáló paszta 200 kg: minimum 1 kg, maximum10kg/vödör,
86. Ecet 600 liter: 1 liter/üveg, 10 %-os
87. Só 16000 kg: 1 kg/csomag,finomított vákuum só jódozott
88. Pótkávé 3600 kg: cikória-gabonakávé keverék 5000 gr/egységcsomag
89. Teafű 1600 kg: Fekete tea teakeverék 250g/csomag
90. Szemes kávé 180 kg: 500 g/csomag, Segafredo jellegű
91. Őrölt kávé 300 kg: Tchibo family jellegű, 1000g/csomag
92. Őrölt kávé 230 csomag: Pörkölt kávé, Omnia jellegű, 250gr/csomag kiszerelési egység
93. Étkezési zselatin 10 kg: Cukrászati, édesipari,vendéglátói felhasználásra 1000g/csomag
94. Diabetikus nápolyi 1300 kg: Citromos ízesítésű, mimimum 1 kg/csomag
95. Babapiskóta 16000 csomag: „Pafino”jellegű,min.100g/csomag
96. Puffasztott rizs szelet 3000 csomag: natur ízesítésben 100g/csomag
97. Rizsliszt 60 kg: 1kg/csomag
98. Levestészta 6500 kg: 4 tojásos,cérnametélt, kiskagyló, kiskocka, ABC tészta, rizsszem, eperlevél,
csigatészta, 5 kg-os kiszerelés,Gyermelyi v.korona minőségű vagy ezekkel egyenértékű, főzési idő max:15
perc, Energia max.1530kJ/100g
99. Körettészta 20000 kg: Durumbúzából, hosszúmetélt, rövidcső, szarvacska, fodros nagykocka, kagyló, orsó,
csavart cső, spaghetti, 5 kg-os kiszerelés,Gyermelyi v.korona minőségű vagy ezekkel egyenértékű, főzési idő
max:15 perc, Energia max. 1460kJ/100g
100. Tarhonya 1300 kg: gépi, durum,5 kg-os kiszerelés,Gyermelyi v.korona minőségű vagy ezekkel
egyenértékű, főzési idő max:15 perc, Energia max.1460kJ/100g
101. Étolaj 40000 liter: 100 % finomított napraforgó étolaj, 1/1 kiszerelésben
102. Liszt 56000 kg: BL 55, 1/1 kiszerelésben.
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Rész száma: 6
Elnevezés: Sütőipari termékek beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Sütőipari termékek beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
15000000, 15612500

3) Mennyiség
Sütőipari termékek beszerzése 9 tételben: 117000 kg, 1638000 db, 4500 csomag.
Becsült érték áfa nélkül: 40 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.
1. Félbarna kenyér 112000 kg: Szeletelt csomagolt félbarna kenyér kovászos technológiával készült.
Összetétel. BL112 liszt; RL 90; élesztő; étkezési só; víz 1kg/ kiszerelési egység
2. Teljes kiőrlésű kenyér 20000 db: Teljes kiőrlésű kenyér,0,5kg-os kiszerelésben, csomagolt szeletelt,konyhasó
tartalom min1,5%m/m max.2,5%m/m
3. Rozskenyér 800 kg: Szeletelt, csomagolt kenyér.Összetétel: RL125;BL112; élesztő;étkezési só; víz; 1kg/
kiszerelési egység
4. Zsemle 1500000 db: Vizes zsemle, Összetétel: BL55,sütőélesztő,étkezési só, víz, lisztjavítószer, vizes
zsemle térfogata, tömege legalább 182cm3 52-56 g/db
5. Kifli 18000 db: Tejes kifli; Összetétel:BL55, sütőélesztő, étkezési só, víz, tejpor, margarin, cukor Tömege:
42-46g
6. Foszlós kalács 4200 kg: Szeletelt, csomagolt,foszlós kalács; Összetétel: BL 55, sütőélesztő, étkezési só, víz,
cukor, margarin, tejpor, tojás, étolaj Tömege: 0,50kg
7. Búzakorpás kifli 50000 db: 44 gr/db, konyhasó tartalma min.1,2 %/m/m/, max. 2,1/m/m/
8. Búzakorpás zsemle 50000 db: 71 gr/db, konyhasó tartalma min.1,2 %/m/m/, max. 2,1/m/m/
9. Fonott kalács 4500 csomag: csomagolt, a csomag tartalma:4 db 34 gr tömegű kalács.

Rész száma: 7
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság, száraz hüvelyesek, tojás beszerzése szállítási szerződés keretében
1) Rövid meghatározás

Zöldség, gyümölcs, savanyúság, száraz hüvelyesek, tojás beszerzése szállítási szerződés keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
03220000, 03142500, 03200000

3) Mennyiség
Zöldség, gyümölcs, savanyúság, száraz hüvelyesek, tojás beszerzése 63 tételben: 360360 kg, 381500 db,
29000 csomag.
Becsült érték áfa nélkül: 52 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően.
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1. burgonya 110000 kg: 25-30 kg/csomag
2. burgonya 40000 kg: tisztított, formára vágott, 5 kg/csomag
3. vöröshagyma 16000 kg: 10-25 kg/csomag
4. lilahagyma 600 kg: 1-30 kg/csomag
5. fokhagyma 800 kg: 5 kg/csomag
6. póréhagyma 6000 db
7. fejes káposzta primőr 2600 kg
8. fejes káposzta 9000 kg: 20-25 kg/csomag
9. vöröskáposzta primőr 100 kg
10. vöröskáposzta 300 kg: 20-25 kg/csomag
11. kelkáposzta primőr 2400 kg
12. kelkáposzta 7000 kg: 20-25 kg/csomag
13. karfiol 5000 kg
14. sárgarépa 16000 kg: 20-25 kg/csomag
15. gyökér 15000 kg: 20-25 kg/csomag
16. zeller 1700 kg: 20-25 kg/csomag
17. karalábé 300 kg
18. karalábé primőr 3500 db
19. kígyóuborka 6000 kg: 20-25 kg/csomag: 10/köteg kiszerelésben
20. kígyóuborka primőr 2000 kg
21. petrezselyemzöld 24000 csomag
22. fejes saláta 2000 db
23. dióbél 800 kg: 5 kg/csomag
24. mák 300 kg: 5 kg/csomag
25. narancs 14000 kg
26. retek (piros) 2800 csomag
27. feketeretek 200 kg
28. jégcsapretek 900 kg
29. citrom 1400 kg: 5-10 kg/csomag
30. zöldpaprika 4000 kg: 20-25 kg/csomag
31. zöldpaprika primőr 10000 db
32. kaliforniai paprika primőr 1300 kg: zöld és piros és sárga színű
33. paradicsom 4000 kg20-25 kg/csomag
34. paradicsom primőr 2000 kg
35. gomba 2400 kg: csiperke, 20-25 kg/csomag
36. alma 30000kg: 20-25 kg/csomag
37. alma nyári 6000 kg
38. görögdinnye 2000 kg
39. körte 1200 kg: 20-25 kg/csomag
40. szilva 1600 kg
41. szőlő 1600 kg
42. őszibarack 3000 kg: 20-25 kg/csomag
43. nektarin 1600 kg
44. kajszibarack 1200 kg
45. földieper 100 kg
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46. meggy 1400 kg
47. cseresznye 800 kg
48. kivi 800 kg
49. banán20000 kg: min. 18 kg/csomag
50. szárazbab 400 kg: 5 kg/csomag
51. sárgaborsó 200 kg: hántolt, 5 kg/csomag
52. lencse 200 kg: 5 kg/csomag
53. ecetes cékla 360 kg: 10 kg/vödör
54. savanyú káposzta 3400 kg: vékonyszálú, 16 kg/vödör
55. csalamádé 3600 kg: 15-20 kg/vödör
56. kovászos uborka 6000 kg: 10 kg/vödör
57. csemege uborka 1600 kg: apró, 10 kg/vödör
58. ecetes almapaprika 600 kg: 10 kg/vödör
59. savanyított dinnye 900 kg: 10 kg/vödör
60. savanyított káposztával töltött paprika 1700 kg: 10 kg/vödör
61. zöldhagyma 2200 csomag
62. mandarin 4000 kg
63. tojás 360000 db: fertőtlenített, 75-80 gr/db.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy késedelmes
teljesítés esetén kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt
teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt 1 óra után az írásban megrendelt, le nem szállított áru
ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 2 %-a, de legfeljebb a le nem szállított áru ÁFA nélkül számított
szerződéses értékének 30 %-a. Amennyiben nyertes ajánlattevő egy naptári hónapon belül legfeljebb 3
alkalommal késedelmesen teljesít, úgy ajánlatkérőként szerződő fél a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy meghiúsulás
esetén kötbért fizet. Meghiúsulás esetén a kötbér mértéke a meghiúsulással érintett áru ÁFA nélkül számított
szerződéses értékének 20 %-a
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát,
hogy hibás teljesítés esetén kötbért fizet. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke az írásban megrendelt,
hibás teljesítéssel érintett áru ÁFA nélkül számított szerződéses értékének 10 %-a. Amennyiben nyertes
ajánlattevő egy naptári hónapon belül legfeljebb 3 alkalommal hibásan teljesít, úgy ajánlatkérőként szerződő fél
a szerződést felmondhatja.
Szavatosság: hatályos, vonatkozó jogszabályok, előírások szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
— Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§-ában, a Kbt. 130 § (1),
(5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében előírtak szerint átutalással, havonta, magyar Forintban történik.
— Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
— Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a figyelembevételével teljesít kifizetéseket.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt
kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban, valamint a Kbt.
57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 10.§-a
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében, valamint
Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) pontját a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okot a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § j) pontban foglaltaknak
megfelelően kell igazolni.
— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia, ajánlattevő az
alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak a
Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok
hiányáról.
— Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő
választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 10. § a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Irányadó útmutatók: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (K.É. 2012. évi 61. szám;
2012. június 1.)
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-
ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.)



HL/S S166
28/08/2015
302763-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 15/22

28/08/2015 S166
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

15/22

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek
kell lenniük.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől származó, ott vezetett valamennyi fizetési számláról szóló, nyilatkozata – attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak – az alábbi tartalommal:
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
fizetési sorba állítás előfordult-e.
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített fogalmat érti.
2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy
jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának egyszerű másolatban történő benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, erről nyilatkozni szükséges az ajánlatban. Amennyiben ajánlattevő letelepedése
szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy elegendő erről cégszerűen nyilatkozni.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
úgy alkalmasságát részenként a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés alapján a közbeszerzés
részenkénti tárgya (jelen felhívás B mellékletében megnevezett rész elnevezés szóhasználatának megfelelően)
szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve a részenkénti
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3)
bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolás során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
támaszkodhat.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-
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ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely fizetési
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
fizetési sorba állítás előfordult.
2. Ha ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző két lezárt üzleti év saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának valamelyikében az üzemi (üzleti) tevékenység
eredménye negatív volt.
Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző két lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát
megállapítani az eljárást megindító hirdetmény III.2.2 2.pont vonatkozásában, ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából részenként (jelen felhívás B mellékletében megnevezett rész elnevezés
szóhasználatának megfelelően), származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja
az 1. rész tekintetében a 19 000 000 HUF,
a 2. rész tekintetében a 80 000 000 HUF,
a 3. rész tekintetében a 20 000 000 HUF,
a 4. rész tekintetében a 20 millió Forint,
az 5. rész tekintetében az 50 000 000 HUF,
a 6. rész tekintetében a 12 000 000 HUF,
a 7. rész tekintetében a 25 000 000 HUF,
összeget.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése részenként legalább
az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (év/hó) és helye; a nettó ellenszolgáltatás összege, a szerződést kötő
másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefon és telefax/e-mail címe száma,)
a szállítás tárgya (jelen felhívás B mellékletében megnevezett rész elnevezés szóhasználatának megfelelően),
valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1)-(2) bekezdése szerinti módon igazolva.
2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru leírása az 1, 2, 3,
4, 5. részek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: rész száma vagy neve, tételsorszám, a termék neve,
a termék márkaneve (adott esetben), a felhasznált összetevők felsorolása; az áru gyártójának neve, székhelye,
az áru forgalmazójának neve, székhelye; termék leírása.
3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés f) pontja alapján tanúsító szervezettől származó, a
termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
rendszer működtetéséről szóló érvényes tanúsítvány másolatának csatolása.
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Amennyiben a rendelkezésre álló tanúsítvány érvényessége az ajánlati kötöttség, illetve a szerződés teljesítése
során lejár, ajánlattevőnek már az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy kötelezettséget vállal az érvényes
tanúsítvány beszerzésére és benyújtására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolás során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
támaszkodhat.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-
ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan,
1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36
hónapban) végzett, részenként külön-külön legalább 1 db, összesen legalább
az 1. rész tekintetében 19 000 000 HUF,
a 2. rész tekintetében 80 000 000 HUF,
a 3. rész tekintetében 20 000 000 HUF,
a 4. rész tekintetében 20 000 000 HUF,
az 5. rész tekintetében 50 000 000 HUF,
a 6. rész tekintetében 12 000 000 HUF,
a 7. rész tekintetében 25 000 000 HUF,
nettó értékű, jelen ajánlati felhívás B mellékletében megnevezett rész elnevezés szóhasználata tárgya szerinti
szállítási tárgyú referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.
2. Ha ajánlattevő az 1, 2, 3, 4, 5. részek tekintetében nem rendelkezik valamennyi megajánlott áru leírásával,
amely alkalmas annak megállapítására, hogy a termék megfelel jelen felhívás B. mellékleteiben meghatározott
követelményeknek.
3. Ha ajánlattevő nem rendelkezik valamennyi termék tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP
vagy azzal egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal.
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A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
7/2014/Péterfy „Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben szállítási szerződés keretében”

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.10.2015 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 88 900 HUF
A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő dokumentációt biztosít. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el
kell érnie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére
a dokumentáció díja 10 000 HUF + ÁFA (12 700 HUF) részenként, amelyet legkésőbb a szerződéskötést
megelőző második munkanapig a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-00317162-00000000 fizetési számlájára kell átutalni, ill. az utalás
bizonylatát e-mailben a kozbeszerzes@peterfykh.hu címre megküldeni. A dokumentáció jelszó ellenében,
térítésmentesen elérhető ajánlatkérő honlapján a www.peterfykh.hu Közérdekű adatok közbeszerzés/
közbeszerzési eljárásaink címszó alatt. A dokumentáció eléréséhez szükséges jelszót regisztrációs kérelemmel
kell igényelni a h.herbak@upcmail.hu és kozbeszerzes@peterfykh.hu e-mail címen. A regisztrációs kérelemnek
tartalmaznia kell az alábbi adatokat: dokumentációt kiváltó neve; székhelye, levelezési címe; e-mail címe,
telefon és faxszáma, az eljárást megindító felhívás TED vagy KÉ száma. A 88900 Forint, a dokumentáció
valamennyi részére együttesen megállapított díj összege. A dokumentáció megküldésének kérése (Kbt. 50.§ (3)
bekezdés) esetén a kérelemmel együtt a regisztrációs kérelmet is meg kell küldeni az ajánlatkérő részére.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

mailto:kozbeszerzes@peterfykh.hu
www.peterfykh.hu
mailto:h.herbak@upcmail.hu
mailto:kozbeszerzes@peterfykh.hu
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15.10.2015 - 13:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.10.2015 - 13:00
Hely:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.) G
épület Fsz. 8. Gazdasági igazgatóság.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2017. augusztus.

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti részenkénti
kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
2. Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján részenként
meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni szükséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. §-ára.
3. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által előírt dokumentumok
– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja a Kbt.
60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredetiben történő benyújtását. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Az ajánlattevő általi felelős fordítást
cégszerűen aláírással kell ellátni. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
4. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján
amennyiben a hiánypótlás során az ajánlattevők új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági
szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő
vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
5. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről
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a cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlattevőre vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is
szükséges benyújtani.
6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
7. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással, lapszámozást tartalmazó tartalomjegyzékkel
ellátva, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, 1 eredeti példányban írásban és zártan, továbbá a papír
alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati (szkennelt) példányt CD-n vagy
DVD-n nem módosítható, ill. jelszó nélkül olvasható PDF, tiff vagy JPEG formátumban a felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A kitöltött Microsoft Excel
formátumú táblázatokat (beárazott árajánlat) Excel formátumban is csatolni szükséges. Ajánlattevőnek
nyilatkozni kell, hogy az eredeti és szkennelt másolati példány mindenben megegyező. Ha az eredeti és
elektronikus másolati példány között eltérés tapasztalható, úgy az eredeti példány az irányadó Az ajánlatokat
1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „7/2014/Péterfy Élelmiszerek
beszerzése” és „Csak bizottság által bontható fel az ajánlatok felbontásának időpontjában”.
8. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni az
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani” szöveget.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőket
terheli.
10. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
11. Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a
közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott
lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
12. Az ajánlat elején felolvasólapot kell csatolni, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti
információkat.
13. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az árubeszerzésre vonatkozó tételes, beárazott árajánlatát
a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatban. A táblázatokat
átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A részenként, tételesen beárazott termékek teljes mennyiség
szerinti nettó árának összege adja az adott rész ajánlati árát.
14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott
mennyiségű termékek vonatkozó jogszabályok szerinti minőségben történő szállítását.
15. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők,
ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a
meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírás mintáját is csatolni kell.
16. Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, a
referencia tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek
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szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összeg tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül az alkalmasságot igazoló dokumentum mögé kell csatolni.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi a Kbt. által kötelezően előírt nyilatkozatot, igazolást,
dokumentumot, valamint a dokumentációban fölsorolt iratokat.
18. Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság
feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg.
19. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök, feladatok bemutatását, valamint kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás
során képviseli, és a jognyilatkozatokat nevükben megteszi, tartalmazza az ajánlat aláírása módjának
ismertetését, a közös ajánlattevők bankszámláját külön-külön feltüntetve, ahová az ellenszolgáltatás összege
kifizetése megtörténhet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén
a szerződésben vállalt minden kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges
felelősséget vállalnak.
20. További információ az ajánlati felhívás A. melléklet I) pontja szerinti címen, kizárólag faxon vagy e-mail útján
feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 45.§
rendelkezései tartalmazzák
21. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termékek az
Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelnek.
22. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint értesíti az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
23. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles
megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 124. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével nem köthető meg az
írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
24. Amennyiben bárhol az ajánlati felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az ajánlatkérő típusokat,
gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása,
könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is
érthető.
25. Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amennyiben a Kbt. 94. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltak fennállnak.
26.Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
27. A IV.3.7) pont jelen eljárás folyamatba épített ellenőrzése tekintetében került megállapításra.
28. Jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései
alapján kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati előírásokat
a Kbt. ötödik része tartalmazza. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó részletes szabályokat a Kbt.
137–138. §-ai tartalmazzák.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
26.8.2015

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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