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Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az
ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK15503
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. §
(1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön
jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
II. rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a
Kbt. 18. §-ára:
423252198 HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele a
Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2012.09.26
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény
ellenőrzését:
A kérelmező kéri a hirdetmény ellenőrzését
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban
kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése
Egyéb közlemény:
A részenkénti becsült érték: 1. rész nettó 64.552.880 Ft 2. rész nettó 103.622.300 Ft 3. rész nettó
14.024.400 Ft 4. rész nettó 80.113.328 Ft 5. rész nettó 67.889.530 Ft 6. rész nettó 18.338.000 Ft 7. rész
nettó 13.848.560 Ft 8. rész nettó 60.863.200 Ft
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line
formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
BARCIKA CENTRUM Kft.

Nemzeti azonosító:(ha
ismert)
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Postai cím:
Eszperantó út 2
Város:
Kazincbarcika

Postai irányítószám:
3700

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 48510561

Címzett:
dr. Kovács László
E-mail:
kovacs.laszlo@timpanonkft.hu

Fax:
+36 48510562

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi részlegeik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.3) Fő tevékenység

[ ] Közjogi intézmény
[ ] Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi
szervezet
[x] Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság

[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Honvédelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[x] Egyéb (nevezze meg): Vagyonkezelés

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Élelmiszer beszerzés 2012
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[x] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

Szolgáltatási kategória száma

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, a nyertes
ajánlattevő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

A szolgáltatási kategóriákat lásd
a C1. mellékletben

[ ] Részletvétel

[ ] Szolgáltatásmegrendelés

[ ] Ezek kombinációja

A teljesítés helye:
Kazincbarcika város közigazgatási területe
A Dokumentációban részletezett helyeken
NUTS-kód HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
[ ] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)
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Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés keretében különféle élelmiszerek szállítása
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15000000-8
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [ ] igen [x] nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
[ ] egy részre [x] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Élelmiszer szállítás 8 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett. Az
árucsoportonkénti becsült mennyiségek a B. mellékletben, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek. A megadott mennyiségektől -50%-kal való eltérés lehetséges. A részletes specifikációt,
valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
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hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések
esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett teljesítés értékének 1 %-a
naptári naponként.
A biztosíték a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A beszerzést a Barcika Prima Kft finanszírozza. A kiegyenlítés a kiállított, teljesítésigazolás után
kibocsátott számla ellenében, átutalással történik a vállalkozó számlájára.
Az ajánlattevő a dokumentációban meghatározottak szerint jogosult részszámlák benyújtására.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvétel
napját követő 30 napon belül egyenlíti ki a Kbt. 130. § (3) bekezdéssel összhangban.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
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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:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben
és a Kbt. 57. § (1) bekezdésben. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57.
§ (1) bekezdésben, továbbá az olyan ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-4. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az
ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
maga is nyilatkozhat.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy bizonyos esetekben az érintett szervezeteknek
nincs igazolási, illetve nyilatkozattételi kötelezettsége, mivel az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok
hiányát.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott
esetben)

1. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés a) pont alapján valamennyi pénzügyi
intézménytől származó, az eljárást megindító
felhívás visszafelé számított 12 hónapra
vonatkozó nyilatkozattal, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak;
A nyilatkozat a fizetőképesség megállapítására
vonatkozóan minimum az alábbi adatokat
tartalmazza:
• a pénzforgalmi számlavezető pénzintézetnél
vezetett összes számla pénzforgalmi jelzőszáma és
azok megnyitásának időpontja
• pénzforgalmi számláján ajánlati felhívás
feladását megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban álló tétel volt-e
2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pont alapján saját vagy jogelődje

Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból
alkalmatlan, ha az alábbi feltételek közül
bármelyik fennáll:
1. bármely pénzforgalmi számláján 30 napot
meghaladó sorban állás volt az ajánlati felhívás
feladását megelőző 12 hónapban.

2. saját tőkéje kisebb a jegyzett tőkéjénél vagy
üzemi eredménye negatív az elmúlt lezárt üzleti
évben.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdés és a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3)
bekezdésben foglaltakra.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdés esetében az ajánlatkérő által
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számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának vagy annak meghatározott részének benyújtásával (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem
szükséges;

megkövetelt árbevétel mértéke:
az 1. rész tekintetében nettó 25 millió Ft,
a 2. rész tekintetében nettó 40 millió Ft
a 3. rész tekintetében nettó 6 millió Ft
a 4. rész tekintetében nettó 30 millió Ft
az 5. rész tekintetében nettó 30 millió Ft
a 6. rész tekintetében nettó 8 millió Ft
a 7. rész tekintetében nettó 6 millió Ft
a 8. rész tekintetében nettó 16 millió Ft

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott
esetben)

A. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés a) pont alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző 36 hónapban a közbeszerzés
tárgya szerinti szállításainak ismertetése, valamint
a 16§ (1) bekezdésben meghatározott
igazolás/nyilatkozat eredeti vagy másolati
példányának csatolása a 16. § (2) bekezdés
szerinti tartalommal.

A. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
az ajánlattételi felhívás megjelenésének napját
megelőző 36 hónapban a(z)
1. rész tekintetében összesen 2 db legalább
összesen nettó 25 millió Ft értékű és/vagy a B
mellékletben meghatározott mennyiségű sütőipari
termékek szállítására vonatkozó referenciával
2. rész tekintetében legalább összesen 2 db
legalább összesen nettó 40 millió Ft értékű és/vagy
a B mellékletben meghatározott mennyiségű állati
termékek, hús és húskészítmények szállítására
vonatkozó referenciával
3. rész tekintetében összesen 2 db legalább
összesen nettó 6 millió Ft értékű és/vagy a B
mellékletben meghatározott mennyiségű hentesárú
szállítására vonatkozó referenciával
4. rész tekintetében összesen 2 db legalább
összesen nettó 30 millió Ft értékű és/vagy a B
mellékletben meghatározott mennyiségű
szárazáru, üdítő, zsiradék szállítására vonatkozó
referenciával
5. rész tekintetében összesen 2 db legalább
összesen nettó 30 millió Ft értékű és/vagy a B
mellékletben meghatározott mennyiségű
tésztafélék, zöldség, gyümölcs szállítására
vonatkozó referenciával
6. rész tekintetében összesen 2 db legalább
összesen nettó 8 millió Ft értékű és/vagy a B
mellékletben meghatározott mennyiségű mirelit
hús- húskészítmény termék szállítására vonatkozó
referenciával
7. rész tekintetében összesen 2 db legalább
összesen nettó 6 millió Ft értékű és/vagy a B
mellékletben meghatározott mennyiségű mirelit
zöldség termék szállítására vonatkozó
referenciával
8. rész tekintetében összesen 2 db legalább

B. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés b) pont alapján a műszaki-technikai
felszereltség leírása
C. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés e) pont alapján elismert (bármely
nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal
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összesen nettó 16 millió Ft értékű és/vagy a B
mellékletben meghatározott mennyiségű tejtermék
szállítására vonatkozó referenciával.
B. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
legalább 1 db az áru típusának megfelelő szállító
járművel. (közös megfelelés)
3. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
érvényes, élelmiszer minőségbiztosítási rendszer
(HACCP) működésére vonatkozó
minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdés szerinti egyéb, ezzel egyenértékű
dokumentummal, ennek hiányában az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékával. (közös megfelelés)
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
a Kbt. 55. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakra.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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[ ] Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében) [ ] igen [ ] nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További
információk) kell megadni)
[ ] Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
[ ] Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát [ ] igen [ ] nem

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
Részszempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
90
Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján (%,)
2.
10
(min 8%)
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén)
[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 31750 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció bruttó ellenértékét az Ajánlatkérő 11734152-20033239 számú bankszámlájára kell
utalni. A közlemény rovatban az alábbi szöveget kell feltűntetni: „Élelmiszer beszerzés 2012
Dokumentáció ellenérték”
Az átvételkor a befizetést vagy az átutalás teljesítését igazoló dokumentum bemutatása és átadása
szükséges. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert,
meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi
jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
[ ] Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/11/13 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. ) I. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson, a bontás
a Kbt. 62.§ (1), (3), (4), (7) bekezdéseinek megfelelően történik.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen
[x] nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2012.12.07.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 77. § (2) bekezdésében foglaltakra.
VI.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2012.12.20.
VI.3.3) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
VI.3.4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Ajánlatkérő elektronikus úton bocsátja ajánlattevők vagy alvállalkozók rendelkezésére a
dokumentációt, melyhez a hozzáférési adatok az ajánlattételi felhívás "A" melléklet II) pontjában
meghatározott címen szerezhetőek be munkanapokon hétfő-péntek 09:00-12:00 óra közötti
időpontokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig, a befizetést igazoló
okmány bemutatását követően. Ajánlatkérő, az ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén, a hozzáférési
adatokat a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi megadott címre. A dokumentáció
kiváltása az ajánlattétel feltétele. Az ajánlattevőnek az átvételhez a dokumentáció ellenértékének
megfizetését igazolnia kell. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem
hozható és nem publikálható.
VI.3.5.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső
határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.
VI.3.6.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
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Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2012.06.01-én közzétett
útmutatója III. A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatkérő az 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2012.06.01-én közzétett
útmutatója III. A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
VI.3.7.) Egyéb információk:
1) Az Ajánlatkérő az eljárást a Barcika Príma Kft nevében folytatja. Az eljárás eredményeként
megkötésre kerülő szerződés tekintetében a szerződést kötő fél a Barcika Príma Kft. (3700
Kazincbarcika, Egressy tér 3.)
2) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaira tekintettel.(Nemleges
tartalommal is!)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2004. XXXIV.
törvény alapján milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis vagy kis- és középvállalkozásnak) vagy
arra vonatkozóan, hogy nem tartozik a törvényhatálya alá.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésében
foglaltak vonatkozásában.
5) Ajánlati anyagok formai követelményei:
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel ellátva 1 eredeti és 1
másolati példányban zárt csomagolásban benyújtani. Az eredeti ajánlat példányán fel kell tűntetni az
„Eredeti” megjelölést. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány a mérvadó. Az egyetlen
zárt csomagolást (borítékot) az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – Élelmiszer beszerzés 2012”.
Tilos felbontani az ajánlati határidő lejártáig.”
Az ajánlatok formai követelményei tekintetében a Dokumentációban található rendelkezések az
irányadóak.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti vagy másolati
példányát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolni kell a
benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az aláírási címpéldányt az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó
szervezet(ek)nek külön-külön kell becsatolni.
7) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő
szervezettel köt szerződést.
8) Az ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását az alábbi pontok esetében a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 1; 2. pont,
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 1.; 2; 3. pont
9) A dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók.
(Kbt. 36. § (3) bekezdés)
10) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (6) bekezdésben foglaltakra.
11) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást.
13) Az ajánlattevőnek a megajánlott RÉSZ/termékcsoportonként az összes terméket be kell áraznia. Az
ajánlatok a B melléklet szerinti részenként külön-külön kerülnek elbírálásra. A részek értékelésekor az
adott részre vonatkozó összesen ellenérték kerül értékelésre, mint részszempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai
irányítószám:
1024

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3
rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
SLG Consulting Kft

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Szemere B. u. 4.
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Város:
Miskolc

Postai
irányítószám:
3530

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 46322695

Címzett:
Simon László ügyvezető
E-mail:
laszlo.simon@slgconsulting.hu

Fax:
+36 46322703

Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
SLG Consulting Kft

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Szemere B. u. 4.
Város:
Miskolc

Postai
irányítószám:
3530

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Simon László ügyvezető
Címzett:

Telefon:
+36 46322695

E-mail:
laszlo.simon@slgconsulting.hu

Fax:
+36 46322703

Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Város:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Barcika Príma Kft

Nemzeti azonosító (ha ismert):

2013.07.01. 8:13

15 of 22

file:///C:/DOCUME~1/RENDSZ~1/LOCALS~1/Temp/hird_15373_201...

Postai cím:
Egressy tér 3.
Város:
Kazincbarcika

Postai
irányítószám:
3700

Ország:
HU

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1 Elnevezés: Sütőipari termékek
1) Rövid meghatározás:
Sütőipari termékek
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15810000-9
3) Mennyiség:
Vágott zsemle 24 000 db, Sós perec 8 000 db, Sajtos krumplis kifli 24 000 db, Szezámmagos krumplis
kifli 24 000 db, Mini vaníliás kifli 24 000 db, Mini kakaós kifli 24 000 db, Kakaós kifli 16 000 db, Mini
vaniliás rácsos 8 000 db, Zsemlemorzsa 3 980 kg, Mini csokis rácsos 8 000 db, Mini ízes rácsos 8 000
db, Mini pizzás rácsos 8 000 db, Mini túrós rácsos 8 000 db, Mini meggyes rácsos 8 000 db, Kakaós
csiga 8 000 db, Mini csokis csiga 8 000 db, Sajtos croissant 8 000 db, Csokis croissant 8 000 db, izes
croissant 8 000 db, Meggyes táska 8 000 db, Túrós táska 8 000 db, Tepertős pogácsa 6 640db, Tepertős
pogácsa 1 000 kg, Édes vajas pogácsa 1 000 kg, Édes vajas pogácsa 4 000 db, Rigó (mákos,szezámos,
magvas) 29 880 db, Puffancs 16 000 db, Linzer karika csokis 16 000 db, Briós 32 000 db, Finom
fonott kalács 2 400 kg, Foszlós kalács 2 400 kg, Kakaós kalács 2 400 kg, Graham kenyérke 24 000 db,
Sajtos pogácsa 2 000 kg, Sajttal szórt rúd 6 640 db , almás rétes 10 000 db, túrós rétes 10 000 db,
meggyes rétes 10 000 db, krémes 16 000 db, Zsuzsi szelet 8 000 db, Fincsi szelet 8 000 db, Limo szelet
8 000 db, Joghurtos-magos párna 6 600 db, Roládok (ízes ,kókuszos, citromos) 6 600 db, Izes levél 16
000 db, Fehér kenyér 116 000 kg, Félbarna kenyér 32 000 kg, Francia kenyér 1 000 db, Szőlőmagvas
formás kenyér 400 kg, Köményes kenyér formás 400 kg, Köles kenyér formás 400 kg, Zabos kenyér
formás 400 kg, Magos kenyér formás 400 kg, Kukoricás kenyér 800 kg, Rozskenyér 800 kg, Korpás
kenyér 800 kg, Zsemle 158 000 db, Teljes kiőrlésű zsemle 26 000 db, Korpás zsemle 13 200 db, Kifli
158 000 db, Teljes kiőrlésű kifli 26 000 db, Korpás kifli 66 000 db, Magokkal szórt rozsos zsemle 16
000 db, Köles zsemle 4 000 db, Graham kifli 26 000 db, Vincellér kifli 6 640 db, Magvas bagett 4 000
db, Ötmagvas zsemle 4 000 db, Szezámmagos zsemle 8 000, Szezámmagos kifli 8 000 db, Ízes bukta 24
000 db, Rigó (mákos, szezámos, magvas) 13 200 db.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
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5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 2 Elnevezés: Állati termékek, hús és húskészítmények
1) Rövid meghatározás:
Állati termékek, hús és húskészítmények
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15100000-9
3) Mennyiség:
Marhalábszár 200 kg, Marhalapocka 330 kg, Sertéscomb 32 500 kg, Sertéskaraj 20 500 kg, Sertéskaraj
1 000 kg, Sertéslapocka 70 000 kg, Sertésdagadó 330 kg, Sertéscsont 40 000 kg, Sertés szűzpecsenye
160 kg, Sertéstarja 240 kg, Sertés hátsó csülök 1 300 kg, Sertés csont húsos 1 300 kg, Sertésmáj 1 300
kg, Sertésoldalas 240 kg, Sertéscsülök 240 kg, Füstölt tarja 600 kg, Császárszalonna 800 kg,.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 3 Elnevezés: Hentesárú
1) Rövid meghatározás:
Hentesárú
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15100000-9
3) Mennyiség:
Sertés gépsonka 1 300 kg, Baromfi virsli 2 600 kg, Sertés virsli 2 600 kg, Tepertőkrém 400 kg, Lángolt
kolbász 400 kg, Főzőkolbász 3 400 kg, Zala felvágott 800 kg, Olasz felvágott 800 kg, Májusi felvágott
800 kg, Sajtos párizsi 600 kg, Húskenyér 600 kg, Löncshús 600 kg, Bácskai hurka 600 kg, Baromfi
párizsi 600 kg, Baromfi kenőmájas 600 kg, Füstölt csemege szalonna 1 000 kg, Erdélyi szalonna 600
kg, Ausztria szalámi 20 kg, Kárpát szalámi 20kg, Turista szalámi 200 kg, Diák csemege 200 kg,
Csemege vastag kolbász 200 kg, Sertés párizsi 600 kg, Füstölt párizsi baromfi 600 kg, Csirkemell sonka
600 kg, Tepertő 250 kg, Paraszt kolbász 400 kg, Disznósajt 200 kg, Sertés zsír 3 000 kg, Libazsir 800
kg.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 4 Elnevezés: Szárazáru, üdítő, zsiradék
1) Rövid meghatározás:
Szárazáru, üdítő, zsiradék
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
3) Mennyiség:
Csemege uborka konzerv 4 200 kg, Vegyesvágott savanyúság 540 üveg, Vegyesvágott savanyúság 4
000 kg, Naturlecsó 16 600 kg, Cékla 3 600 kg, Szárított kaporlevél 64 kg, Szárított petrezselyem levél
480 kg, Mogyorókrém 1 200 kg, Sűrített paradicsom 5 200 kg, Sárgabarack íz 5/1 kiszerelés 4750gr
1200 kg, Vegyes gyümölcs íz 10 kg.-os sütésálló 14% 1 200 kg, Cseresznye befőtt 600 kg, Őszibarack
befőtt 500 kg, Szilva befőtt 1 000 kg, Ananászbefőtt 160 kg, Meggy befőtt 1 000 kg, Finomliszt 200
000 kg, Rizs 16 000 kg, Búzadara 2 000 kg, Árpagyöngy 5/1 600 kg, Édes keksz háztartási 2 400 kg,
Nápolyi 4 400 kg, Pudingpor 80 kg, Kristálycukor 30 000 kg, Porcukor 20 000 kg, Méz 3 600 kg, mini
méz reggeliző 40 000 db, mini jam 40 000 db, Kakaópor 1 000 kg, Vanillincukor 200 kg, ketchup 200
kg, Majonéz 200 kg, Élesztő 100 kg, Ásványviz (szénsavmentes) 7 000 db, Ásványvíz (szénsavas) 15
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000 db, Szénsavas üdítőital 2 000 üveg, Szénsavas üdítőital 1 000 üveg, Szénsavas üdítőital 300 üveg,
Szénsavas üdítőital 600 üveg, Almalé 19 200 l, Citromlé 7 800 liter, Gyümölcslé 1 600 0,5 liter,
Növényi olaj napraforgó 1/1 40 000 liter, Kávé 40 kg, Pótkávé 800 kg, Tea 400 kg, Fekete tea 660 kg,
Ételízesítő vödrös (delikát) 3 000 kg, Feketebors egész 25gr 66 kg, Feketebors őrölt 25gr 132 kg,
Füszerpaprika csemege 100gr 700 kg, Köménymag őrölt 25gr 192 kg, Köménymag egész 0,25gr-os 66
kg, Majoranna 10gr 40 kg, Fahéj őrölt 20gr 26 kg, Babér levél 5 gr 48 kg, Szegfűszeg egész20gr 48 kg,
Só 10 000 kg, Tengeri só 4 000 kg, Ecet 1320 liter, Mustár 3 000 kg, Mazsola 300 kg, Balaton szelet 3
200 db, Csokis müzli szelet 13 200 db, Sport szelet 3 000 db, mártott ostya 3 000 db, Szürt
ivólé(alma,narancs,szőlő) 40 000 db, világos sör 1 200 üveg, világos sör 600 üveg, sör 400 üveg, Vörös
bor 80 üveg, Fehér bor 80 üveg, Rosé bor 40 üveg, Unicum 20 liter, Vilmoskörte 20 liter, Ízesített
szeszes italok 50 liter, Whisky 8 db, Vodka 6 db, Jagermeister 10 db, Hubertus 2 liter, Gyümölcspálinka
6 liter, Pezsgő 200 üveg.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 5 Elnevezés: Tésztafélék és zöldség, gyümölcs
1) Rövid meghatározás:
Tésztafélék és zöldség, gyümölcs
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15850000-1
3) Mennyiség:
Kiskocka 5 200 kg, Nagykocka 17 200 kg, Abc tészta 5 800 kg, Cérnametélt 3 400 kg, Eperlevél 1 720
kg, Csiga tészta 1 720 kg, Hosszúmetélt 920 kg, Fodros metélt 11 000 kg, Tarhonya gépi 17 200 kg,
Tarhonya házi 4 600 kg, Fodros kocka 13 200 kg, Csőtészta 2 600 kg, Spagetti 2 600 kg, Csavart cső 2
600 kg, Orsó tészta 2 600 kg,
Fehér-gyöngybab 1 000 kg, Szemesbab tarka 2 000 kg, Sárgaborsó 700 kg, Lencse 1 000 kg, Burgonya
tárolási /desiré/ 140 000 kg, Vöröshagyma 1 800 kg, Lila hagyma 800 kg, Fokhagyma 240 kg,
Póréhagyma 200 db, Karalábé 860 kg, Petrezselyemgyökér 6 400 kg, Sárgarépa 12 000 kg, Zeller 320
kg, Fejeskáposzta 16 000 kg, Kelkáposzta 2 000 kg, Savanyúkáposzta 3 000 kg, Vegyes vágott savanyú
1 200 kg, Fejes saláta 320 db, Cékla saláta 800 kg, Paradicsom 3 000 kg, TV paprika 1 200 kg,
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Kaliforniai paprika 50 kg, Uborka 3 400 kg, Retek hónapos 800 csomó, Retek jégcsap 5 000 kg, Alma
étkezési 124 000 kg, Őszibarack étkezési 600 kg, Szőlő étkezési 600 kg, Banán 2 400 kg, Citrom 80 kg,
Narancs 3 000 kg, Mandarin 3 000 kg, Dióbél 800 kg, Mák 1 200 kg, Tyúktojás étkezési "L" 500 400
db, Cékla 400 kg.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 6 Elnevezés: Mirelite hús-húskészítmény
1) Rövid meghatározás:
Mirelite hús-húskészítmény
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15100000-9
3) Mennyiség:
Egész csirke 2 400 kg, csirkemell filé 6 000 kg, csirke comb 2 000 kg, csirke felső comb 2 000 kg,
csirke alsócomb 2 000 kg, csirkemáj 3 000 kg, pulykamáj 2 000 kg, Pulykazúza 2 000 kg, Pulykamell
filé 1 000 kg, Csirke felső combfilé 800 kg, Csirke zúza 1 000 kg, Pulyka fehér apróhús 1 000 kg,
Pulyka vörös apróhús 1 000 kg, Hal rúd 1 200 kg, Halfilé 3 400 kg.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
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5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 7 Elnevezés: Mirelite zöldség
1) Rövid meghatározás:
Mirelite zöldség
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15330000-0
3) Mennyiség:
Mirelit zöldborsó 7 800 kg, Mirelitkarfiol 7 800kg, Mirelit sóskakrém 2 600 kg, Mirelit zöldbab 5 000
kg, Mirelit tök. 5 000 kg, Mirelit görögsaláta keverék 800 kg, Mirelit morzsolt kukorica 1 600 kg,
Mirelit szeletelt gomba 1 600 kg, Derelye 2 000 kg, Derelye 2 000 kg, Mirelit gombóc mini 2 000 kg,
Nudli 900 kg, sárgarépa kocka 440 kg, karalábé kocka 440 kg, zeller kocka 440 kg, Petrezselyem
kocka 440 kg, Brokkoli rózsa 1 600 kg, Brokkoli kocka 1 600 kg, Meggy 600 kg, Szilva 600 kg.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 8 Elnevezés: Tejtermékek
1) Rövid meghatározás:
Tejtermékek
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 15500000-3
3) Mennyiség:
Tej pasztőrözött 148 000 liter, Tej pasztőrözött 4 200 db, Tej pasztőrözött,poharas 80 000 db, Kakaós
tej paszt.poharas 80 000 db, Kefir natúr 320 liter, Joghurt izesitett 12 400 db, Tejföl 20 000 kg,
Tehéntúró 3 000 kg, juhtúró, brindza 120 kg, Kefir natúr poharas 8 000 db, Vajkrém
magyaros,natúr,zöld.fűsz 4 000 kg, Teavaj 1 660 db, Trappista sajt 2 000 kg, Edami sajt 100 kg,
Karaván füstölt sajt 100 kg, Kocka sajt 24 000 doboz, Túró rudi natúr,csokis 40 000 db, Margarin 2
000 kg, Margarin 2 400 kg, Margarin 2 400 kg, Margarin 5 400 kg.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ------------C1. MELLÉKLET
ÁLTALÁNOS BESZERZÉS
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [
1]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tárgy
Karbantartási és javítási szolgáltatások
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
Távközlési szolgáltatások
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
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10
11
12

13
14
15
16

Kategória száma [
7]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki
vizsgálati és elemző szolgáltatások
Reklámszolgáltatások
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Tárgy
Szállodai és éttermi szolgáltatások
Vasúti szállítási szolgáltatások
Vízi szállítási szolgáltatások
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
Jogi szolgáltatások
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó
jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy
az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben
az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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