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3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez  
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
 

 
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesz-
szió 

� 
X 
� 
 
� 
 
� 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátu-
ma____________________ 

Azonosító 
kód_______________________________________ 

 
I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT (OK) 

Hivatalos név: Borsodivánka Község Önkormányzata 
 
Postai cím: Szabadság u. 12. 
 
Város/Község: Borsodivánka 
 

Postai irányító-
szám: 3462               

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Bogdán József polgármester 

Telefon: 06-49-539-023 

E-mail: borsodivanka@yahoo.com 
 

Fax: 06-49-539-024 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.borsodivanka.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási pont-

tal/pontokkal 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási pont-

tal/pontokkal 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási pont-

tal/pontokkal 
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 
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Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TEVÉKENYSÉGI KÖRE  

I.3.1) A KBT. VI.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR ŐK ESETÉN 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek 
 Egyéb (nevezze meg): 

                     

 Egészségügy  

 
I.3.2) A KBT. VII.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR ŐK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                          

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                        

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                      

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása 
és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                        

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy au-
tóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?         igen  

nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

II.1)  MEGHATÁROZÁS  
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II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Szállítási szerződés élelmiszerek beszerzésére az önkormányzat által üzemeltett konyha részére. 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfe-
lel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                        
 

b) Árubeszerzés                           
 

c) Szolgáltatás                           

Szolgáltatási kategória        �� Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszköz-
zel, módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelmények-
nek megfelelően 

Építési koncesszió 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 
 

Szolgáltatási koncesszió              
 

A teljesítés helye 
 

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye  

3462 Borsodivánka,  
József A. u. 23. 
NUTS-kód                 HU311 

A teljesítés helye  

 
NUTS-kód                  �����  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                         Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 
��� VAGY, adott esetben, maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ��� 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Szállítási szerződés élelmiszerek beszerzésére az önkormányzat által üzemeltett konyha részére. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 15.00.00.00-8  
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További 
tárgy(ak) 
 

  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellék-
letből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                
igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                    
 

egy vagy több részre                     
 

valamennyi részre                                
 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                             igen      nem  

II.  2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

200 adagos főzőkonyha részére élelmiszer alapanyagok szállítása. A teljes mennyiség árucsoportonként a B. 
mellékletben, míg áruféleségenként a dokumentációban szerepel. A megrendelésre kerülő mennyiség a B. mel-
lékletben és az ajánlati dokumentációban foglaltaktól -20 %-kal eltérhet. 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                            igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:   

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   
hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében 
kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    
hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY:  kezdés                                   (év/hó/nap)    
                                                   ÉS/VAGY 
             befejezés       2011/06/30      (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I INFORMÁCIÓK   

III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Az ajánlatkérő a leszállított termékek ellenértékét a Kbt. 305. § alapján a szerződésben meghatározott módon és 
tartalommal való teljesítéstől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 
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III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)            igen    
nem  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cég-
nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 
Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) be-
kezdés a)–c) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak. 

- Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erőforrást nyújtó szervezetet, ha velük szemben a 
Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyúj-
tó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell: 

a) valamennyi számlavezető pénzügyi intézmé-
nyétől származó eredeti, vagy közjegyző által 
hitelesített, az ajánlattételi határidőt megelőző 
30 napnál nem régebben kiállított nyilatkoza-
tát az alábbi tartalommal: a nyilatkozat kiállí-
tását megelőző egy éven belül volt-e a szám-
láin 30 napot meghaladó sorban állás, 

b) az előző lezárt üzleti év számviteli jogsza-
bályok szerint összeállított beszámolója mér-
legének és eredménykimutatásának másolatát 
(ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország 
joga előírja közzétételét), beszámoló készíté-
sére nem kötelezett vállalkozás esetében az 
előző évre vonatkozó adóbevallásának máso-
latát. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értéké-
nek tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven-
ni kívánt alvállalkozója (önálló megfelelés), amennyi-
ben: 

a) bármelyik pénzforgalmi számláján a bankin-
formáció nyilatkozat kiállítását megelőző 
egy éven belül 30 napot meghaladó sorban 
állás fordult elő, 

b) az előző lezárt üzleti évben a mérleg szerinti 
eredménye (egyéni vállalkozónál a vállalko-
zói adóalapja) negatív volt. 

 

III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értéké-
nek tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven-
ni kívánt alvállalkozója, amennyiben együttesen 
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a) az ajánlattételi felhívás megjelenését megelő-
ző 36 hónapban teljesített legjelentősebb szál-
lításainak ismertetését a Kbt. 68 § (1) bekez-
dése szerint, 

b) a HACCP rendszer előírásainak megfelelő 
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedései 
leírását. 

c) a teljesítésbe bevonni kívánt szállító járművek 
bemutatása. 

 

a) nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás 
megjelenését megelőző 36 hónapon belül a 
megajánlott részenként legalább egy, közét-
keztetést is végző szervezet részére teljesített, 
legalább 10 hónap folyamatos szállítást igazo-
ló referenciával, 

b) nem rendelkeznek érvényes, a HACCP rend-
szer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal 
vagy igazolással, vagy a minőségbiztosítás 
érdekében tett intézkedéseik leírásával. 

c) nem rendelkeznek legalább egy darab, a meg-
ajánlott termékcsoportban szereplő élelmisze-
rek szállítására alkalmas gépjárművel. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                           igen    nem  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                           igen    nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ ŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK  
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    
nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

 
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni) 
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Részszempont 

 

Súlyszám 

 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                        igen     nem  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?       igen      nem  

Igen válasz esetén 
Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        
Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         
Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum:  2010/05/31  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                             igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000,-    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja:  

A dokumentáció ára (bruttó 25.000 Ft) átutalható az ajánlatkérőnek az Borsod Takarék Takarékszövetke-
zetnél vezetett 55100131-12000306 számú számlájára "Élelmiszer beszerzés ajánlati dokumentáció" köz-
lemény feltüntetésével, vagy befizethető készpénzbefizetés formájában az ajánlatkérő házipénztárában 
(3462 Borsodivánka, Szabadság u. 12.) munkanapokon 8.00-14.00 óra között. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum:  2010/05/31   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10:00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   HU       

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2010/05/31   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10:00 óra 
Helyszín  Községi Önkormányzat tárgyaló 3462 Borsodivánka, Szabadság u. 12. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt személyek. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                         igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2011. május hónap 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS?                 igen      nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatko-
zási alapot:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2010/06/10 10:00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 20. nap. 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben)          igen      nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott eset-
ben)  

A dokumentáció személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át az ellenérték befizetését igazoló do-
kumentum (átutalási bizonylat, banki igazolás vagy készpénzfizetési számla) bemutatásával munkanap-
okon 8:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óráig a Községi Önkor-
mányzat Gazdasági Irodáján, 3462 Borsodivánka, Szabadság u. 12. sz., vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelően. 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa:  

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a mód-
szer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatá-
rok közötti pontszámot: 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigo-
rúbb(ak)-e?              

    igen      nem  

V.7) Egyéb információk: 

1) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja. 
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2) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 
ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az 
ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő le-
jártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

3) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult(a)k által cégszerűen 
aláírva, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példány), zárt csomagolásban, az ajánlat írott ol-
dalainak folyamatos számozásával és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A csomago-
láson kérjük feltüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az „Borsodivánka élelmiszer be-
szerzés” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” feliratokat. Az ajánlaton sze-
repelni kell az „eredeti” vagy „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tar-
talma az irányadó. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot 
kivenni, cserélni nem lehet. 

4) Az ajánlatkérő a szerződést a részajánlatonként nyertes ajánlattevőkkel köti meg.  

5) Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven-
ni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 4. § 3/D. pontja szerinti szervezetnek az alábbi cég-
okmányokat kell az ajánlatához csatolni:  

- az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni 
vállalkozói igazolvány, vagy őstermelői igazolvány másolata, 

- az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának, 
egyéni vállalkozó vagy őstermelő esetén a banki aláírási kartonjának másolata. 

6) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és a Kbt. 71. § (1) és (3) be-
kezdésében foglaltak szerint. 

7) Az ajánlatkérő a Kbt. 253. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartás megállapításánál az 
előző lezárt üzleti év (2008.) nettó árbevételét veszi figyelembe. 

8) A jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdések vo-
natkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai és a Közbeszer-
zések Tanácsa tájékoztatói szerint kell eljárni. 

 
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :   2010/05/05 (év/hó/nap) 
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B. MELLÉKLET 
 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
A RÉSZ SZÁMA   1              MEGHATÁROZÁS  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

1. rész: Baromfi termékek  
2. rész: Tőkehús, húskészítmények 
3. rész: Fagyasztott (mirelit) termékek 
4. rész: Tej, tejtermékek 
5. rész: Kenyér, péksütemény 
6. rész: Szárazáru, konzervek, italok és egyéb alapvető élelmiszerek  
7. rész: Tészták 
8. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 15.00.00.00-8  

 
További tárgyak 

  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  

1. rész:  1.070 kg 
2. rész:  3.297 kg 
3. rész:  1.968 kg 
4. rész:  1.090 kg, 580 liter, 270 db, 40 doboz 
5. rész:  3.709 db, 100 kg 
6. rész:  3.855 kg, 5.602 db, 2.212 liter, 481 üveg, 185 doboz 
7. rész:  1.210 kg 
8. rész:  7.625 kg, 6.930 db, 350 csomó, 265 vödör 
A megadott mennyiségektől termékenként és részenként –20 %-kal való eltérés lehetséges. 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉR Ő KEZDÉSI /TELJESÍTÉSI HATÁRID Ő FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerződés megkötésétől számítva)   
VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap) 
                                                     ÉS/VAGY  
                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR ŐL  

Szállítási gyakoriság: 
1. és 3. rész: heti két alkalom 
2. és 8. rész: heti három alkalom 
4. és 5. rész: naponta 
6.és 7. rész heti egy alkalom 

 


