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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128312-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Lajosmizse: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2016/S 074-128312

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
AK17228
Ceglédi út 1.
Lajosmizse
6050
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Tengölics Judit, gazdasági vezető
Telefon:  +36 76356103
E-mail: lmigsz@t-online.hu 
Fax:  +36 76356103
NUTS-kód: HU331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lajosmizse.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.lajosmizse.hu/hu/content/%E2%80%9Elajosmizse-v%C3%A1ros-%C3%B6nkorm
%C3%A1nyzata-int%C3%A9zm%C3%A9nyeinek-gazdas%C3%A1gi-szervezete-r%C3%A9sz%C3%A9re-
hideg-%C3%A9lelmiszer
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Bimbó út 1–5., A lph., III. emelet 1. ajtó
Budapest
1022
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Halász Erik
Telefon:  +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu 
Fax:  +36 12053513
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lajosmizse.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:lmigsz@t-online.hu
http://www.lajosmizse.hu
http://www.lajosmizse.hu/hu/content/%E2%80%9Elajosmizse-v%C3%A1ros-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzata-int%C3%A9zm%C3%A9nyeinek-gazdas%C3%A1gi-szervezete-r%C3%A9sz%C3%A9re-hideg-%C3%A9lelmiszer
http://www.lajosmizse.hu/hu/content/%E2%80%9Elajosmizse-v%C3%A1ros-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzata-int%C3%A9zm%C3%A9nyeinek-gazdas%C3%A1gi-szervezete-r%C3%A9sz%C3%A9re-hideg-%C3%A9lelmiszer
http://www.lajosmizse.hu/hu/content/%E2%80%9Elajosmizse-v%C3%A1ros-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzata-int%C3%A9zm%C3%A9nyeinek-gazdas%C3%A1gi-szervezete-r%C3%A9sz%C3%A9re-hideg-%C3%A9lelmiszer
mailto:dr.halasz.erik@imperialkft.hu
http://www.lajosmizse.hu
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Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Bimbó út 1–5., A lph., III. emelet 1. ajtó
Budapest
1022
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Halász Erik
Telefon:  +36 12053512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu 
Fax:  +36 12053513
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lajosmizse.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

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

II.1.1) Elnevezés:
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére hideg élelmiszer és főzési
alapanyag beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Hivatkozási szám: IT-879.

II.1.2) Fő CPV-kód
15000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére hideg élelmiszer és főzési
alapanyag beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kenyér-pékáru.
Rész száma: 1.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15600000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

mailto:dr.halasz.erik@imperialkft.hu
http://www.lajosmizse.hu
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6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
6050 Lajosmizse, Attila út 6.
6050 Lajosmizse, Szent Lajos út 19.
6050 Lajosmizse, Rákóczi út 30.
6055 Felsőlajos, Iskola út 14.
6055 Felsőlajos, Óvoda utca 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér-pékáru adásvétele: iskola és óvoda összesen: 13 700 kg, 323 300 db éves mennyiségben. Teljes
mennyiség részletesen a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbi helyszínekre és
időpontokban:
— 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1., heti 5–6 alkalommal 5:15–6:15 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Attila út 6., heti 5–6 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Szent Lajos út 19., heti 5–6 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Rákóczi út 30., heti 5–6 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között,
— 6055 Felsőlajos, Iskola út 14., heti 5–6 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között,
— 6055 Felsőlajos, Óvoda utca 2., heti 5–6 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott éves
mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatot lehet tenni a részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére, mely magában foglalja az iskola és az
óvoda részére szállítandó teljes mennyiséget.
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

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
Kezdés: 01/07/2016
Befejezés: 30/06/2020
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
A szerződést megerősítő biztosítékok:
— késedelmi kötbér,
— meghiúsulási kötbér.
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Fő fizetési feltételek: ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. §-ban foglaltak és a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A részteles feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Baromfihús.
Rész száma: 2.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
6050 Lajosmizse, Attila út 6.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfihús adásvétele: iskola, óvoda összesen: 8 335 kg éves mennyiségben. Teljes mennyiség részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbi helyszínekre és
időpontokban:
— 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1., heti 5–6 alkalommal 5:00–6:00 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Attila út 6., heti 5–6 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott éves
mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatot lehet tenni a részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére, mely magában foglalja az iskola és az
óvoda részére szállítandó teljes mennyiséget.
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

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
Kezdés: 01/07/2016
Befejezés: 30/06/2020
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
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II.2.14) További információk
A szerződést megerősítő biztosítékok:
— késedelmi kötbér,
— meghiúsulási kötbér.
Fő fizetési feltételek: ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. §-ban foglaltak és a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A részteles feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tőkehús.
Rész száma: 3.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
6050 Lajosmizse, Attila út 6.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús adásvétele: iskola, óvoda összesen: 13 130 kg éves mennyiségben. Teljes mennyiség részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbi helyszínekre és
időpontokban:
— 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1., heti 5–6 alkalommal 5:00–6:00 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Attila út 6., heti 5–6 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott éves
mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatot lehet tenni a részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére, mely magában foglalja az iskola és az
óvoda részére szállítandó teljes mennyiséget.
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

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
Kezdés: 01/07/2016
Befejezés: 30/06/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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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
A szerződést megerősítő biztosítékok:
— késedelmi kötbér,
— meghiúsulási kötbér.
Fő fizetési feltételek: ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. §-ban foglaltak és a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A részteles feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szárazáru.
Rész száma: 4.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
6050 Lajosmizse, Attila út 6.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárazárú adásvétele: iskola, óvoda összesen: 45 009 l/kg, 42 549 db éves mennyiségben. Teljes mennyiség
részletesen a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbi helyszínekre és
időpontokban:
— 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1., heti 2 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Attila út 6., heti 2 alkalommal 8:00–9:00 óra:perc között.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott éves
mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatot lehet tenni a részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére, mely magában foglalja az iskola és az
óvoda részére szállítandó teljes mennyiséget.
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

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
Kezdés: 01/07/2016
Befejezés: 30/06/2020
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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
A szerződést megerősítő biztosítékok:
— késedelmi kötbér,
— meghiúsulási kötbér.
Fő fizetési feltételek: ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. §-ban foglaltak és a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A részteles feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mirelit áru.
Rész száma: 5.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
6050 Lajosmizse, Attila út 6.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áru adásvétele: iskola, óvoda összesen: 92 550 kg éves mennyiségben. Teljes mennyiség részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbi helyszínekre és
időpontokban:
— 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1., heti 3 alkalommal 5:15–6:15 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Attila út 6., heti 3 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott éves
mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatot lehet tenni a részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére, mely magában foglalja az iskola és az
óvoda részére szállítandó teljes mennyiséget.
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/07/2016
Befejezés: 30/06/2020
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
A szerződést megerősítő biztosítékok:
— késedelmi kötbér,
— meghiúsulási kötbér.
Fő fizetési feltételek: ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. §-ban foglaltak és a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A részteles feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zöldség-gyümölcs.
Rész száma: 6.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15300000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
6050 Lajosmizse, Attila út 6.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség-gyümölcs adásvétele: iskola, óvoda összesen: 84 928 kg, 24 180 db éves mennyiségben. Teljes
mennyiség részletesen a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbi helyszínekre és
időpontokban:
— 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1., heti 5 alkalommal 5:30–6:30 óra:perc között,
— 6050 Lajosmizse, Attila út 6., heti 5 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott éves
mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatot lehet tenni a részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére, mely magában foglalja az iskola és az
óvoda részére szállítandó teljes mennyiséget.
A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.
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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
Kezdés: 01/07/2016
Befejezés: 30/06/2020
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
A szerződést megerősítő biztosítékok:
— késedelmi kötbér,
— meghiúsulási kötbér.
Fő fizetési feltételek: ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. §-ban foglaltak és a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A részteles feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Cukrászsütemény.
Rész száma: 7.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15812100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cukrászsütemény adásvétele: iskola összesen: 13 520 db éves mennyiségben. Teljes mennyiség részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbi helyszínekre és
időpontokban:
— 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1., heti 1 alkalommal 7:00–8:00 óra:perc között.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott éves
mennyiségtől + 20 %-kal eltérhet.
Ajánlatot lehet tenni a részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére.
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A közbeszerzési műszaki leírás és részletes mennyiségi meghatározás a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.

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
Kezdés: 01/07/2016
Befejezés: 30/06/2020
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
A szerződést megerősítő biztosítékok:
— késedelmi kötbér
— meghiúsulási kötbér
Fő fizetési feltételek: ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. §-ban foglaltak és a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével teljesíti.
A II.2.6) a pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének
hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok
fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti dokumentumban
a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését,
hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.
69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló
nyilatkozatot.
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A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz
csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót
igénybe venni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás
kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá
az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásra.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész esetében:
P/1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az előző
3 lezárt üzleti év – a közbeszerzés tárgyából (az adott rész szerinti áru eladásából és szállításából) származó
– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való
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megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására,
mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes
kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy
az előző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (az adott rész szerinti áru eladásából és szállításából)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének éves átlaga nem érte el:
az 1. rész (kenyér-pékáru) esetében: nettó 8 000 000 HUF/évet;
a 2. rész (baromfihús) esetében: nettó 4 000 000 HUF/évet;
a 3. rész (tőkehús) esetében: nettó 8 000 000 HUF/évet;
a 4. rész (szárazáru) esetében: nettó 10 000 000 HUF/évet;
az 5. rész (mirelit áru) esetében: nettó 5 000 000 HUF/évet;
a 6. rész (zöldség-gyümölcs) esetében: nettó 6 000 000 HUF/évet;
a 7. rész (cukrászsütemény) esetében: nettó 200 000 HUF/évet.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának második fordulatában hivatkozott
jogszabályi feltételre figyelemmel – amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete
után kezdte meg működését – ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és
pénzügyi alkalmatlanságát, ha a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (az adott rész szerinti áru eladásából és szállításából) származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételének éves átlaga nem érte el:
az 1. rész (kenyér-pékáru) esetében: nettó 4 000 000 HUF/évet;
a 2. rész (baromfihús) esetében: nettó 2 000 000 HUF/évet;
a 3. rész (tőkehús) esetében: nettó 4 000 000 HUF/évet;
a 4. rész (szárazáru) esetében: nettó 5 000 000 HUF/évet;
az 5. rész (mirelit áru) esetében: nettó 2 000 000 HUF/évet;
a 6. rész (zöldség-gyümölcs) esetében: nettó 3 000 000 HUF/évet;
a 7. rész (cukrászsütemény) esetében: nettó 100 000 HUF/évet.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)–(9) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész esetében:
M/1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
(az adott rész szerinti áru eladása és szállítása) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciáinak ismertetése, a teljesített referencia – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2)
bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása. A referenciákat bemutató cégszerűen
aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban
részletezett információkat kell tartalmaznia:
— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és
elektronikus elérhetősége),
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— a referencia tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés
megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására,
mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes
kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3
évben nem rendelkezik legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített,a közbeszerzés tárgya (az adott rész
szerinti áru eladása és szállítása) szerinti referenciával, ahol a referencia éves átlagos értéke elérte legalább:
az 1. rész (kenyér-pékáru) esetében: nettó 8 000 000 HUF/év összeget, melyből legalább 3 000 000 HUF/év
összegben teljesített szociális vagy egészségügyi feladatokat ellátó közintézmény részére vagy óvoda és/vagy
iskola részére;
a 2. rész (baromfihús) esetében: nettó 4 000 000 HUF/év összeget, melyből legalább 1 000 000 HUF/év
összegben teljesített szociális vagy egészségügyi feladatokat ellátó közintézmény részére vagy óvoda és/vagy
iskola részére;
a 3. rész (tőkehús) esetében: nettó 8 000 000 HUF/év összeget, melyből legalább 3 000 000 HUF/év
összegben teljesített szociális vagy egészségügyi feladatokat ellátó közintézmény részére vagy óvoda és/vagy
iskola részére;
a 4. rész (szárazáru) esetében: nettó 10 000 000 HUF/év összeget, melyből legalább 4 000 000 HUF/év
összegben teljesített szociális vagy egészségügyi feladatokat ellátó közintézmény részére vagy óvoda és/vagy
iskola részére
az 5. rész (mirelit áru) esetében: nettó 5 000 000 HUF/év összeget, melyből legalább 1 000 000 HUF/év
összegben teljesített szociális vagy egészségügyi feladatokat ellátó közintézmény részére vagy óvoda és/vagy
iskola részére;
a 6. rész (zöldség-gyümölcs) esetében: nettó 6 000 000 HUF/év összeget, melyből legalább 1 000 000 HUF/év
összegben teljesített szociális vagy egészségügyi feladatokat ellátó közintézmény részére vagy óvoda és/vagy
iskola részére;
a 7. rész (cukrászsütemény) esetében: nettó 200 000 HUF-ot.
Az alkalmassági kritériumnak való megfelelés 1 vagy több referenciával is teljesíthető.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)–(9) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő – a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével – a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli
meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ban foglalt előírások nem alkalmazandóak.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2016
Helyi idő: 10:00

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:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/05/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1022 Budapest, Bimbó út
1–5., A lph., III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a közbeszerzési
dokumentációt az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában meghatározott címen elérő gazdasági szereplők
személyét megismerhesse, ezen gazdasági szereplők az elérést követően haladéktalanul kötelesek az
alábbiakban részletezett adatokat és információkat az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani:
— az ajánlattevő neve és székhelye,
— az ajánlattevő levelezési címe,
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— az ajánlattevő elektronikus levélcíme, telefon és faxszáma,
— az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény azonosító száma,
— a kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési
dokumentáció – az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában meghatározott címen legalább 1 ajánlattevő vagy
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó által – történő igazolt elérése, az elérést igazoló dokumentumot
egyebekben az ajánlathoz is csatolni szükséges.
2) Ajánlatok benyújtása:
— a hét első munkanapjától a hét utolsó előtti munkanapjáig: 9:00–15:00 között,
— a hét utolsó munkanapján/munkaszüneti napot megelőző napon: 9:00–14:00 között,
— az ajánlatok felbontásának napján: 8:00–10:00 között.
Az ajánlatok benyújtásának címe: a felhívás I.3) pontjában megjelölt kapcsolattartási pont.
3) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
— ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt eset bekövetkeztére vonatkozó
ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke:
az 1. rész (kenyér-pékáru) esetében: 500 000 HUF;
a 2. rész (baromfihús) esetében: 300 000 HUF;
a 3. rész (tőkehús) esetében: 500 000 HUF;
a 4. rész (szárazáru) esetében: 800 000 HUF;
az 5. rész (mirelit áru) esetében: 300 000 HUF;
a 6. rész (zöldség-gyümölcs) esetében: 500 000 HUF;
a 7. rész (cukrászsütemény) esetében: 40 000 HUF.
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részteles feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
4) Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban,
valamint – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban, elektronikus
adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető .pdf formátumban,
valamint a szakmai ajánlatot .xls/.xlsx (Excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő). A nyomtatott, illetve
elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés
esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati
példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az
ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.
5) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan.
6) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik,
hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit
és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
7) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8) Jelen felhívás II.2.6.) pontjainak kitöltése kizárólag azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a
Kiadóhivatalnak, azok nem az adott beszerzés (rész) tényleges becsült értékeit tartalmazzák.
További részletes részteles feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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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 jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2016
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