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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351042-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2016/S 195-351042

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8–20.
Budapest
1076
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről
érhető el: http://www.peterfykh.hu/protected/kozbeszerzes/2015/13/dokumentacio.doc
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Herbák Henrietta ügyvéd
Toldi u. 7.
Budapest
1029
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Herbák Henrietta, ügyvéd (faksz száma: 00506)
Telefon:  +36 302272404
E-mail: h.herbak@upcmail.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu/protected/kozbeszerzes/2015/13/dokumentacio.doc
mailto:h.herbak@upcmail.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
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Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
AK15553
Péterfy Sándor utca 8-20. G. épület Fsz. Gazdasági igazgatóság
Budapest
1076
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu 
Fax:  +36 14614712
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.peterfykh.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Gyorsfagyasztott élelmiszerek, baromfihús és húskészítményei beszerzése adásvételi keretszerződés
keretében.
Hivatkozási szám: 13/2015/Péterfy „Gyorsfagyasztott élelmiszerek és baromfihús beszerzése”

II.1.2) Fő CPV-kód
15000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Élelmiszerkönyv minőségi követelményeinek megfelelő élelmiszerek beszerzése 2 részben a
közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált termékfelsorolás és mennyiségek, valamint az
alábbiak szerint:
1. rész: Gyorsfagyasztott termékek 36 tételben, összesen: 128 790 kg;
2. rész: Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei 9 tételben, összesen: 61 500 kg.
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, -
30 %-kal is eltérhetnek.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 95 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

mailto:gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
http://www.peterfykh.hu
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1. rész: Gyorsfagyasztott termékek 36 tételben, összesen: 128 790 kg
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15331170
15220000
03220000
03221000
03221112
03221113
03221220
03221300
03221420
03221430
03222000
03222300
03222310
03222312
03222334
03222333
03221260
15851220
15241700
15241800
15211000
15221000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor utca élelmiszerraktár 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8–20.
Alsóerdősor utca élelmiszerraktár 1074 Budapest, Alsóerdősor 7.
Fiumei út élelmiszeraktára 1081 Budapest, Fiumei út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. tétel: Húsleves zöldség 9 000 kg, Lédig kiszerelésben,10 kg tartalmaz: sárgarépa 4,75; paszternák 2,70;
karalábé 1,25; zeller 0,55; paradicsom 0,50; kelbimbó 0,25, 2. tétel: Brokkoli rózsa 5 000 kg, lédig, 3. tétel:
Karalábé kocka, 1 640 kg, lédig, 4. tétel: Karfiol rózsa 10 200 kg, lédig, 5.tétel: Gyalult tök kaporral 4 800 kg,
lédig, 6. tétel: Zöldbab 17 000 kg, sárgahüvelyű, lédig, 7. tétel: Ceruzabab 720 kg, lédig, 8. tétel: Zöldborsó
14 500 kg, zsenge, lédig, 9. tétel: Sárgarépa kocka 15000 kg, lédig, 10. tétel: Bébirépa 1 000 kg, lédig, 11.
tétel: Zeller kocka 6 000 kg, lédig, 12. tétel: Gyökér kocka 350 kg, lédig, 13. tétel: Sóska 1 800 kg, 2,5 kg/
csomag, 14. tétel: Parajkrém 8 100 kg, 2,5 kg/csomag, 15. tétel: Kukorica morzsolt 300 kg, lédig, 16. tétel:
Petrezselyem zöld 600 kg, 1 kg/csomag, 17. tétel: Kapor 480 kg, lédig, 18. tétel: Gesztenye massza 150 kg,
ízesített, 250 g/csomag, 19. tétel: Fejtett bab 300 kg, lédig, 20. tétel: Mexikói salátakeverék 300 kg, lédig, 21.
tétel: Vegyesfőzelék 5 500 kg, zöldborsó és sárgarépa tartalommal, 22. tétel: Meggy 6 600 kg, magozott, lédig,
23. tétel: Szilva 1 000 kg, felezett, lédig, 24. tétel: Egres 1 400 kg lédig, 25. tétel: Gnocchi 500 kg, lédig, 26.
tétel: Burgonya krokett 400 kg, natúr,19-25 gr/db, lédig, 27. tétel: Kelbimbó 3 000 kg, lédig, 28. tétel: Gomba 200
kg, csiperke, lédig,szeletelt, 29. tétel: Almakocka 6 000 kg héj nélküli,lédig, 30. tétel: Szilvásgombóc 1 200 kg,
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lédig, 31. tétel: Szilvalekváros derelye 1 200 kg, lédig, 32. tétel: Túrós derelye 1000 kg, lédig, 33. tétel: Rántott
halrudak 200 kg, mélyhűtött, panírozott halszeletkék, min. 30 g/db-max. 100 g/db, 34. tétel: Hekk filé 1200 kg,
fagyasztott, 35. tétel: Ponty filé 150 kg, fagyasztott, 36. tétel: Afrikai harcsafilé 2 000 kg, fagyasztott.
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak,
-30 %-kal is eltérhetnek.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. A II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatti.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
2. rész: Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei 9 tételben, összesen: 61 500 kg
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15000000
15112000
15112100
15112300
15131135

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. tétel: Csirkemell sonka 4 500 kg, Henger alakú,műbélbe töltött, pácolt csirke mellhúsból, 2. tétel: Csirke
felsőcomb 18 000 kg, lédig kiszerelés, egalizált, 150 g–170 g/db, 70 % friss, 30 % gyorsfagyasztott, 3. tétel:
Csirkecomb egész 3 000 kg, lédig kiszerelés, egalizált, 200 g-250 g/db, 70 % friss, 30 % gyorsfagyasztott,
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4. tétel: Csirke szárny 600 kg, lédig kiszerelés, egalizált, friss/gyorsfagyasztott, 5. tétel: Csirkemell filé 5 000
kg, lédig kiszerelés, filézett, 70 % friss, 30 % gyorsfagyasztott, 6. tétel: Csirkemáj 2 000 kg, 70 % Friss, 30 %
gyorsfagyasztott, szív nélkül, minimum 500 g/csomag, maximum 10 kg/gyűjtőcsomag, 7. tétel: Pulykamáj 900
kg, 70 % friss, 30 % gyorsfagyasztott, szív nélkül, minimum 500 g/csomag, maximum 10 kg/gyüjtőcsomag, 8.
tétel: Pulyka felsőcomb filé 7 500 kg, 70 % friss, 30 % gyorsfagyasztott, lédig, filézett, csont és bőr nélkül, 9.
tétel: Pulykamell filé 20 000 kg, 70 % friss, 30 % gyorsfagyasztott, lédig, filézett, csont és bőr nélkül
Az Ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek a betegellátás és finanszírozás függvényében változhatnak, -
30 %-kal is eltérhetnek.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
1. A közbeszerzési dokumentumokban leírtaknak megfelelően.
2. Ajánlat a részben meghatározott teljes mennyiségre tehető.
3. A II.2.6) pont kitöltése a Kiadóhivatalnak való feladás miatti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1-2. rész tekintetében:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b)
pontjaiban, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság
igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban, továbbá a a Kbt. 63. § (1) bekezdésében szereplő
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.
§ (1)) Kbt. 64. §-a irányadó.
Igazolási mód:
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Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően,
a Korm. rendelet II. Fejezetében (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. §
(1) bekezdésének hatálya alá.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet
III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/
tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti
részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)).
Ajánlatkérő elfogadja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7§ szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot, feltéve, ha az abban foglalt információk megfelelnek a jelen
felhívásban előírtaknak.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű
nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
1–2. rész tekintetében:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a KR II. Fejezetében (5.
§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további
ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása
alapján a KR 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a KR IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően
kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a KR IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben
nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A KR IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
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Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a KR
VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő –
részletes igazolás módja:
1. A KR 19. § (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 KR 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a KR 19. § (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 a KR 19.
§ (2) bekezdés alapján a közbeszerzés tárgya (jelen felhívás részenkénti tárgya: 1. rész: Gyorsfagyasztott
termékek, 2. rész: Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei) szerinti nettó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő a KR 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, a KR 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében. Az
alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(8), (11) bekezdései. Az együttes megfelelés
akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott
követelmények.
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 három utolsó lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójának valamelyikében a mérleg szerinti eredmény egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő három utolsó lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
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 jelen
pont vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (jelen felhívás részenkénti tárgya:
1. rész: Gyorsfagyasztott termékek, 2. rész: Baromfihús (friss és mirelit) és húskészítményei) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja:
az 1. rész tekintetében a 25 000 000 HUF;
a 2. rész tekintetében a 40 000 000 HUF összeget.
Közös ajánlattevők esetén az együttes megfelelés azt jelenti, hogy az árbevételek összeadód(hat)nak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
1-2. rész tekintetében:
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Az ajánlattevő Műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV.
Fejezetében (21–22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti
részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a
gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a), h) és d) pontja szerinti – ajánlatkérői felhívásra
történő – részletes igazolás módja:
1.) 1, 2. rész: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (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), a teljesítés helye; a nettó ellenszolgáltatás összege,
a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefonszáma,
telefax száma vagy e-mail címe,) a szállítás tárgya (jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése
szóhasználatának megfelelően: 1. rész: Gyorsfagyasztott termékek, 2. rész: Baromfihús (friss és mirelit) és
húskészítményei), valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bek. szerinti módon igazolva.
2.) 2. rész: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés h) pontja alapján a beszerzendő áru leírása
a 2. rész tekintetében legalább az alábbi tartalommal: tételsorszám, a termék neve, a termék márkaneve
(adott esetben), a felhasznált összetevők felsorolása; az áru gyártójának neve, székhelye vagy az áru
forgalmazójának neve, székhelye; termék leírása.
3.) 1, 2. rész: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés d) pontja alapján tanúsító szervezettől
származó, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási rendszer működtetéséről szóló érvényes tanúsítvány másolatának csatolása vagy a
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítéka csatolása.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(7), (11) bekezdései.
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 25 000 000 HUF;
a 2. rész tekintetében 40 000 000 HUF nettó értékű, jelen felhívásban megnevezett részek elnevezése
szóhasználata tárgya (1. rész: Gyorsfagyasztott termékek, 2. rész: Baromfihús (friss és mirelit) és
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húskészítménye) szerinti szállítási tárgyú referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt;
2. ha ajánlattevő a 2. rész tekintetében nem rendelkezik valamennyi beszerzendő áru az ajánlati felhívásban
meghatározott tartalmú leírásával, amely alkalmas annak megállapítására, hogy az áru megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott jellemzőknek, követelményeknek;
3. ha ajánlattevő nem rendelkezik valamennyi termék tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP
vagy azzal egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése:1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§-a,Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek. szerint
havonta,HUF-ban. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-a szerint teljesít kifizetést.
Ajánlattétel, szerződéskötés és kifizetések pénzneme a Forint. Fizetési késedelem: Ptk. 6:155. § (1) bek.
irányadó. 1–2. rész tekintetében: A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 1–
2. rész tekintetében: Késedelmi kötbér: 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 nettó szerződéses árának 2 %-a, max. 20 %.Meghiúsulási kötbér egyes áruk szállítása meghiúsulása
esetén: meghiúsulással érintett áru nettó szerződéses árának 20 %-a. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér:
ajánlattevő hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke az írásban megrendelt, hibás teljesítéssel érintett áru nettó
szerződéses árának 20 %-a.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/11/2016
Helyi idő: 13:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
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Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 14/01/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/11/2016
Helyi idő: 13:00
Hely:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20), „G”
épület, Fsz., Gazdasági igazgatóság.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A bontási eljárásról információk a
Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2018.szeptember.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti új
gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
2. A Kbt. 47. § (2) bekezdése irányadó a közbeszerzési eljárás során. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot eredetiben szükséges benyújtani.
3. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevők elektronikusan elérhetik ajánlatkérő honlapján (felhívás I.3)
pont). A honlapra történő belépéshez szükséges azonosító és jelszó a felhívás I.3) pontjában megadott e-
mail címekre együttesen küldött igényléssel kérhető. A közbeszerzési dokumentumok átvétele (elektronikus
formában) az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint.
4. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)–(6) bekezdés és a Kbt. 67. § (4) bekezdései szerinti
nyilatkozatokat, a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is.
6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlattevőre
vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok
ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő az ajánlat benyújtásától számított 30
napnál nem régebbi cégkivonatát, amennyiben az a Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról,
nyilvántartásokból nem érhető el.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) 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.
8. Ajánlatkérő szerződést bontó feltételt (Ptk. 6:116 § (2) bekezdés) köt ki arra az esetre, ha Ajánlatkérő
fenntartója vagy képviselője által Ajánlatkérőt is érintő közös ajánlatkérői közbeszerzés valósul meg a jelen
eljárásban megadott teljesítési határidő lejárta előtt.
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9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott
mennyiségű termékek az Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelnek.
10. A minőségi és műszaki követelmények konkrétan előírtak, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, csak a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pont).
11. Ajánlatkérő az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította
meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)–(5) és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak
alkalmazására.
13. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében.
14.Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a teljesítésére vonatkozó tételes, beárazott árajánlatát a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatban. A
táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A részenként, tételesen beárazott díjak nettó
árának összege adja az adott rész ajánlati árát.
15. IV.2.6) pont folyamatba épített ellenőrzés tekintetében került megállapításra.
16. Amennyiben bárhol a közbeszerzési dokumentumokban 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.
17. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei
alapján kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)–(7)
bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
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Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2016


