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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

fM_. számú előterjesztés 

a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § 
(3) bekezdésének a) pontja aa) alpontja szerint a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása az 
általa fenntartott intézményekben a települési önkormányzat feladata. 

A bölcsődei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges hideg élelmiszerek (száraz- konzerv
és fűszértáru, mirelit áru, zöldség, gyümölcs, tojás, kenyér, pékáru, tej, tejtermék, hús, 
húskészítmény, gyümölcslevek és sűrítmények) beszerzése, mely a várható költségek 
figyelembe vételével kerül meghatározásra. 

Az előzetesen becsült nettó érték alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. 

A tavalyi év tapasztalatai alapján, a várható költségek figyelembevételével a "Hideg 
élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú beszerzés 
276 319 328 Ft összegű előzetesen becsült nettó értékkel került meghatározásra, amely 
alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott Dr. Magyar Adrienn a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és a Jogi 
Osztály közreműködésével összeállította a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlati felhívást és a 
közbeszerzési dokumentumokat, amelynek része a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő 
szerződéstervezet is. 

A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint javasolok adásvételi szerződést kötni az egyes részek 
tekintetében. 

Az ajánlati felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérő értékű eljárásrendben lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra, mivel a 
beszerzés előzetesen becsült értéke eléri az uniós értékhatárt. 

II. Hatásvizsgálat 

A közbeszerzési eljárás eredményes lezárultát követően - a tíznapos szerződéskötési 
moratórium betartásával- meg lehet kötni a szerződést a nyertes ajánlattevőveL 



A szerződés időtartamára (a szerződéskötéstől számított 24 hónap) a Képviselő-testület a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 2016., 2017. és 
2018. évi önkormányzati rendeleteiben biztosítja a szükséges fedezetet. 

Az eljárás eredményeként az önkormányzat a piac résztvevői közül kiválasztja a legjobb 
ajánlattevőt, mellyel a leggazdaságosabban tudja megoldani a bölcsődei gyermekétkeztetést 

III. V égrehajtás feltételei 

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
34. § a) pontjaszerint a Képviselő-testület engedélyezi a közbeszerzési terv elfogadása előtt a 
közbeszerzési eljárás megindítását, így feladása előtt jóváhagyja az ajánlati felhívást és a 
közbeszerzési dokumentumokat. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2016. évre még nem rendelkezik 
közbeszerzési tervvel, amelyet a Kbt. 42. § (l) bekezdése szerint legkésőbb március 31-éig 
kell elfogadni. 

A Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek az eljárást megindító döntését név 
szerinti szavazással kell meghoznia. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. február" AS~' 

ontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2016. (ll. 18.) határozata 
a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról 

l. A Képviselő-testület a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet, a közbeszerzési 
dokumentumokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
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tr tr tr EURÓP AI UNIÓ 
: ~ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 
tr tr 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 
*tr* 

L._ ____ ___j E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatvány< 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍV ÁS 

2004/18/EK irányelv 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont( ok) 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Nemzeti azonosító:(ha ismert) 
Kőbányai Önkormányzat AK l 5 790 

Postai cím: Szent László tér 29. 

Város: Budapest Postai Ország: HU 
irányítószám: 
l l 02 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: +36 14338250 

Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
E-mail: azizmalaknora@kobanya.hu Fax: +36 l 4338230 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) 

Az ajánlatok és a részvételijelentkezések elektronikus benyújtása: (URL) 

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet 

További információ a következő címenszerezhető be 

[g] A fent említett kapcsolattartási pont( ok) D Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pon(ját) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozák is) a következő címen szerezhetők be 

[g] A fent említett kapcsolattartási pont( ok) D Egyéb (töltse ki az A. melléklet JI) pontját; 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

[g] A fent említett kapcsolattartási pont( ok) D Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) 
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1.2) Az AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

D Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális 
vagy helyi részlegeik 

D Nemzeti vagy szövetségi irodaihivatal 
D Regionális vagy helyi hatóság 
~ Regionális vagy helyi irodaihivatal 

1.3) Fő tevékenység 

~ Altalános közszolgáltatások 
D Honvédelem 
D Közrend és biztonság 
D Környezetvédelem 
D Gazdasági és pénzügyek 
D Egészségügy 

1.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

D Közjogi intézmény 
D Európai intézmény/ügynökség vagy 

nemzetközi szervezet 
D Egyéb (nevezze meg): _____ _ 

D Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
D Szociális védelem 
D Szabadidő, kultúra és vallás 
D Oktatás 
D Egyéb (nevezze meg): 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: ~ igen D nem 
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben 
adhat meg) 

Il. SZAKASZ: A SZERZŐDES TARGYA 

11.1) MEGHATÁROZÁS 

11.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 

Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára 

11.1.2) 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) 

D Építési beruházás ~ Árubeszerzés D 
Szolgáltatásmegrendelés 

D Kivitelezés ~Adásvétel 
Szolgáltatási kategória 
száma: 

D Tervezés és kivitelezés D Lízing A szolgáltatási kategóriákat 

D Kivitelezés, bármilyen eszközzel, D Bérlet lásd a Cl. mellékletben 

módon, a nyertes ajánlattevő által D Részletvétel 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően D Ezek kombinációja 
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A teljesítés helye: 

Budagest Főváros X. kerület 

NUTS-kód HU-101 NUTS-kód 

NUTS-kód NUTS-kód 

11.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 

~ A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

O A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

O A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

11.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
---··-·-------

O Keretmegállapodás több ajánlattevővel O 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): 

Becsült érték áfa nélkül: _______ Pénznem: ____ _ 

és között Pénznem: -------
VAGY· __________ _ 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

11.1.5) A szerződés vagy a beszerzés( ek) rövid meghatározása: 

Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára 
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11.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 

További 
tárgy( ak) 

15000000-8 

15500000-3 
15896000-5 
15100000-9 
03220000-9 
15321800-2 
15330000-0 
15131000-5 
15331400-1 
15870000-7 
15851100-9 
15840000-8 
15331423-8 
15612120-8 
15612130-1 
15810000-9 
15131700-2 
15321000-4 

11.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: ~igen D nem 

11.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint 
több példányban is használható) 

A beszerzés részekből áll: ~igen D nem 

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthaták 

D egy részre D egy vagy több részre ~ valamennyi részre 

11.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) D igen ~nem 

Il. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

11.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítás! és opciót beleértve, adott esetben) 

Hidegélelmiszer beszerzése az alábbi élelmiszer csoportokra: 

4 

l. rész: Száraz- konzerv- és főszértáru 
72.276 kg, 22.072 db, 6956 doboz, 31.347liter 

II. rész: Mirelit áru 
41.981 kg 

III. rész: Zöldség-gyümölcs-to.iás 
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209.260 kg, 102.366 db, 396 doboz 
IV. rész: Kenyér, pékáru 

39.877 kg, 158.396 db 
V. rész: Tej, Tejtermék 

22.393 kg, 24.344 db, 531 csomag, 2034 doboz, 124.482 liter 
VI. rész: Hús, húskészítmény 

45.490 kg 
VII. rész: Gyümölcslevek, sűrítmények: 1954liter 

A fenti mennyiségek a szerződés 24 hónapos időtartamára értendőek. Ajánlatkérő a 
szerződéskötés során+ 30%-kal eltérhet a fenti mennyiségektől valamennyi rész tekintetében. 

A részletes specifikációt és termékenkénti mennyiséget, kiszerelést a közbeszerzési 
dokumentum excel formátumú műszaki leírás és tételes ártáblázat megnevezésű melléklete 
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a 
részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás részeként közzétenní. 

Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. 
Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. 

Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű 
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. 
Amennyiben ajánlattevő nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű 
minőségű az ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata 
érvénytelen lesz. 

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az "azzal 
egyenértékű" terméket is elfogadja a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján. 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül Pénznem: ----------------- --------

VAGY: 

és között Pénznem: ______ __ 

11.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 

Vételijog (opció) D igen [g] nem 

(igen válasz eset én) A vételi jog meghatározása: 
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(ha ismert) A vételijog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ____ vagy napban: ____ (a szerződés megkötésétől számítva) 

11.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható D igen ~ nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 
között 

____ vagy: _____ és ____ _ 

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 
esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 

hónapban: _____ vagy napban: ___ _ (a szerződés megkötésétől számítva) 

11.3) A SZERZÓDÉS IDŐT ARTAMA V AGY A BEFEJEZÉS HA TÁRIDEJE 

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: ____ (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY: 

Kezdés ll (nap/hónap/év) 
Befejezés ll (nap/hónap/év) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

111.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 

111.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126. § (l) bekezdése és a 
Ptk. 6:186. § (l) bekezdése alapján- a teljesítés időtartamára az alábbi szerződést biztosító 
mellékkötelezettségeket köti ki valamennyi rész esetében: 

A szerződéstervezetében részletezettek szerint: 

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett leszállítandó áru nettó értékének l O százaléka a 
késedelem minden megkezdett órájára. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése 
során legalább két alkalommal 2 órát meghaladó késedelembe esik, úgy ajánlatkérő jogosult a 
szerződés felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

Hibás teljesítési kötbér mértéke a teljesítési határidőt követően a hibás teljesítés kijavításáig 
eredménytelenül eltelt minden l óra után a hibás minőségben vagy mennyiségben leszállított áru 
nettó szerződéses árának 10%-a. A hibás teljesítési kötbért ajánlatkérő maximum az ajánlattevő 
ajánlatában megajánlott kicserélési idő erejéig érvényesíti. Amennyiben az ajánlattevő által 
megajánlott időtartamon belül nem kerül sor a hibás termék kicserélésére, úgy ajánlatkérő 

jogosult a szerződés felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 
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Meghiúsulási kötbér: az adott rész tekintetében az összes mennyiségből még nem teljesített 
élelmiszerek összértékének nettó 25 %-a. 

Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés teljesítésének 
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosítékot köt ki valamennyi rész 
esetében. A biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték 
rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés feltétele. A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) a) pontja 
alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvénnyeL 

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

Valamennyi rész esetében: 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

A vételár megfizetése a Kb t. 13 5. § (l), (5) bekezdésében, valamint a Ptk. 6: 13 O. § (l)-( 2) 
bekezdésében előírtaknak megfelelőerr banki átutalással történik, a számla kézhezvételétől 
számított 30 napos fizetési határidővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására. 

Ajánlatkérő a részszámlát két hetes elszámolási időszakra kéri kiállítani. A részszámla 
melléklete a szállítólevél, amely tartalmazzaakiszállítás időpontját. A számla a fizikai teljesítést 
követően állítható ki, a 2 hetes elszámolási időszak utolsó napjától számított 7 napon belül. 

Az adott részszámla ellenértéke a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott egységárak és a 
ténylegesen leszállított mennyiség alapján kerül megállapításra. 

Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és akifizetés pénzneme a HUF (forint). 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

111.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek általlétrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 
(adott esetben) 

Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségét. 
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111.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [g] igen O nem 

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

64/2007. (VII. 23.) FVM- EüM rendelet, 
62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 
68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 
82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, 
852/2004/EK r. II.sz. Melléklet IV. fejezet, 
a 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a, 

a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMMe.r. 8. §-a, 

111.2) Részvételi feltételek 

111.2.1) Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

t---------------------------------------·-------··· 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazoJási mód: 

Valamennyi rész esetében: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (l )-(2) bekezdése szerinti kizárá okok valamelyike fennáll. 

A kizárá okok fenn nem állásának igazolása: 

- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizárá okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)--n) 
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (l )-(2) bekezdésében meghatározott kizárá 
okok hatálya alá, 

-az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (l}
(2) bekezdés szerinti kizárá okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés bekezdés szerinti kizárá okok hatálya alá 
(Kbt. 67.§ (4) bekezdés). 

A 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizárá okok hiányának igazolása 
érdekében. 

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (ll) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a 
kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági 
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő 
részeiben. 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 

A kizárá okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével 
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kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. ajánlattevők figyeimét 

-a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. §-a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és me ly ok( ok)ból nem 
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szerepi ő. A Kbt. 3. § 23. 
pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő 
napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból 
egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.S. 
pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. 

Akizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A 
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. §(2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is 
benyújthatók. 

111.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazoJási mód: 

111.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 

Valamennyi rész esetében: 

Az alkalmassági minimumkövetelményt 
ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (l) bekezdés a) 
pontja alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (l )-(2) bekezdésében 
meghatározott módon és tartalommal kiállított, 
a felhívás feladásának napját megelőző (a 
felhívás feladásának napját lásd a felhívás 
vr.s. pontjában) 36 hónapban teljesített (a 
szerződést kötő másik fél a teljesítésigazolást 
kiállította) a beszerzés megajánlott részével 
azonos termékkörű szállításainak 
ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a 
referenciaigazo Jás( ok)ban fel kell tüntetni 
valamennyi, az alkalmassági 
minimumkövetelménynél meghatározott adatot 
lS. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem 
rendelkezik összesen a felhívás feladásának 
napját megelőző (a felhívás feladásának napját 
lásd a felhívás VI.5. pontjában) 36 hónapban 
teljesített (a szerződést kötő másik fél a 
teljesítésigazolást kiállította), az l. rész 
tekintetében minimum nettó 20 millió HUF 
összértékű Száraz- és/vagy konzerv- és/vagy 
fűszértáru szállítására vonatkozó referenciával 
vagy referenciákkal; 

a 2. rész tekintetében minimum nettó l O millió 
HUF összértékű mirelit áru szállítására 
vonatkozó referenciával vagy referenciákkal; 

a 3. rész tekintetében minimum nettó 30 millió 
HUF összértékű Zöldség-gyümölcs és/vagy 
tojás szállítására vonatkozó referenciával vagy 
referenciákkal; 

a 4. rész tekintetében minimum nettó l O millió 
HUF összértékű Kenyér, pékáru szállítására 
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A referencia-igazolás, illetve nyilatkozat 
tartalmazza legalább a következő adatokat: a 
teljesítés ideje (tól-ig, év, hónap, nap 
megjelölésével), a szerződést kötő másik fél 
megnevezése és címe, valamint 
kapcsolattartójának neve és telefonszáma, a 
szállítás tárgya (a termékkör pontos 
megjelölésével), menny1sege vagy az 
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 

Az előírt alkalmassági követeiménnyel 
kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők 

figyelmét, hogy az alkalmassági 
minimumkövetelménynél előírt, meghatározott 
időszakon belül teljesített összeget több 
szerződésből/referenciából is lehet teljesíteni. 

M2. Valamennyi rész esetében: 

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (l) bekezdés i) pontj a 
alapján az elismert, (bármely nemzeti 
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől 
származó tanúsítványát, amely tanúsítja, hogy 
a megajánlott élelmiszer előállítása megfelel a 
HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer, vagy 
ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszer követelményeinek. 

Az alkalmasság igazolására szolgáló 
valamennyi dokumentumot egyszerű 
másolatban is elegendő benyújtani. 

Ajánlatkérő 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 
2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az 
egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági 
követelményeket nem kell az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 
a 36. §-ban meghatározott minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel 
a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is -
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a 
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vonatkozó referenciával vagy referenciákkal; 

az 5. rész tekintetében minimum nettó 30 
millió HUF összértékű Tej, Tejtermék 
szállítására vonatkozó referenciával vagy 
referenciákkal; 

a 6. rész tekintetében minimum nettó 25 millió 
HUF összértékű hús és/vagy húskészítmény 
szállítására vonatkozó referenciával vagy 
referenciákkal; 

a 7. rész tekintetében minimum nettó 2,5 millió 
Ft összértékű gyümölcslevek és/vagy 
sűrítmények szállítására vonatkozó 
referenciával vagy referenciákkal. 

M2. Valamennyi rész esetében: 

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a 
megajánlott élelmiszerek előállítására 

vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági 
rendszer működtetésére, vagy ISO 22000 
élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer 
működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy 
bármely nemzeti rendszerben akkreditált 
tanúsító szervezettől származó egyenértékű 

tanúsítvánnyaL 
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minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, 
illetve az Európai Unió egy másik 
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől származó jegyzék szermt1 
igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1)-(3) 
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok 
helyett. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. 

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak maj d a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) 
bekezdés) 

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő 
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, 
amelyek felhasználására jogutódlás 
eredményeként a jogelőd erőforrás 
szervezetkénti bevonása nélkül - maga lenne 
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban alkalmazandó 
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd 
megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. 
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet 
a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és 

ll 
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felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság 
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban 
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. (Kbt. 65. §(ll) bekezdés) 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 

D A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 

DA szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési prograrnak 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 D igen D 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 D igen D nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.l) Az eljárás fajtája 

IV.l.l) Az eljárás fajtája 

~Nyílt 

D Meghívásos 

D Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

D Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a 
tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) D igen D nem 

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és 
címéta V/.3) szakaszban (További információk) kell megadni) 

---
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D Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

·--

D Versenypárbeszéd keretében 

IV.l.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 szem pontok: 

-

-----

------~---

IV.l.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többforduJós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát D igen D nem 

IV. 2) Bírálati szempontok 

IV.2.1) Bírálati szempontok Oe/ölje be a megfelelő rovatotlrovatokat) 
·------

DA legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

~Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

~ az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy- ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség- csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

D a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az 
ismertetőben meghatározott részszempontok 

-·-···--· 

Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 

l. legalacsonyabb ár (nettó HUF} 50 6. ------

---
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2. minőségi hibás termékek 
,----------·-

- -
kicserélésének határideje egész 

50 7. 
órában megadva (maximum 3 óra} 

-
3. -

8. -
-

4. -
--

9. 
- -----

5. -
-

1 O. 
-

-

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni D igen ~nem 

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

--

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 D igen ~nem 

(igen válasz esetén) 

D Előzetes tájékoztató 
hirdetmény 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : 

D Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : 

IS 

IS 
IS 

D Felhasználói oldalon közzétett 

l l 

l l 
l l 

(nap/hónap/év J 

(nap/hónap/év) 
(nap/hónap/év J 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
(versenypárbeszéd esetén) 

A dokumentáció beszerzésének határideje 

Dátum: 0810412016 (nap/hónap/év) 
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A dokumentációért fizetni kell D igen [8] nem 

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: 

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 0810412016 (nap/hónap/év) Időpont: l 0:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos 
és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 
Dátum: l l (nap/hónap/év) 

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

~---------------------------------------------------------------------------

D Az EU bármely hivatalos nyelve 

[8] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU 

D Egyéb:------~---------

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

l l -ig (nap/hónap/év) 
VAGY 

Az időtartam hónapban: ________ vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 08/0412016 (nap/hónap/év) 

(adott esetben) Hely: 1102 Szent László tér 29. l. em. 133. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) 
nem 

Időpont: 10:00 

[8] igen D 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §(3) bekezdése. 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

Vl.l) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű D igen [8] nem 

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
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VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos D igen 
~nem 

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

VI.3) További információk (adott esetben) 

1.) A III.2.3) szerinti alkalmassági és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb. 

2.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat Kbt. 66. §(6) bekezdés a)-b) pont. 

3.) Az ajánlatokat l papíralapú és l elektronikus példányban szükséges benyújtani, 
bontatlan és sértetlen zárt csomagolásban, magyar nyelven. A postai késedelem kockázatát 
ajánlattevő viseli. A papíralapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat oldalait az 
ajánlatot, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó 
oldalait - folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra 
hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. 

A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felími: "A jánlat-Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára, az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel." 

Ajánlatkérő kéri, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes 
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) .pdf formátumban vagy azzal egyenértékű, tovább nem 
módosítható, olvasható formátumban, beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy 
DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A tételes ártáblázatot (szakmai 
ajánlat) kérjük az elektronikus adathordozóra szerkeszthető excel formátumban is 
szíveskedjenek másolni! 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot 
veszi figyelembe. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a papír alapú és az elektronikus 
példány egyezőségérőL 

Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: 

- az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása 1-gyel kezdődjön és oldalanként 
növeked jen, 

- elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 

16 HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételifelhívás 



oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, IB oldalszám) is 
elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok 
helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, 
felvilágosításkérés, indokoláskérés) alkalmazásakor egyértelműen tud hivatkozni, 

- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók, 

- az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) 
erre a jogosult személy( ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kb t. 25. § (3) bekezdése 
értelmében ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését, az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt -
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevő-, ill. a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben 
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § (l) bekezdés szerinti aláírásmintáj ának másolatát egyszerű másolatban 
(ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási mintáját kéri benyújtani, 
akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult 
képviselő(k) meghatalmazást ad( nak) olyan személy( ek)nek, akik az ajánlatban 
meghatalmazottként írnak alá). Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot 
ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból: www.e-cegjegyzek.hu 

5.) Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, 
ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ún. 
"e-tértivevény" -t) és az "informatikai vizsgálat eredménye" elnevezés ű dokumentumok 1-1 
nyomtatott példányát, továbbá .xml fájlként nyomtatva a "változásbejegyzési kérelem" 
elnevezésű dokumentum l nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben mncs 
változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását. 

6.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy 
ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni. 

7.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell 
különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. E körben felhívjuk 
tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben 
kell az ajánlat részeként benyújtani. 

8.) A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
l O.) Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláról 
becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozato(ka)t és 
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eze(ke)n kívül más pénzintézet(ek)nél további számlát nem vezet. A nyilatkozatban ajánlattevő 
köteles megjelölni valamennyi- nem technikai jellegű- számláját. 

9.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges 
felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok 
közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég 
megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű 
másolatban is elegendő benyújtani. 

10.) Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot- annak valamennyi dokumentumával együtt 
magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, 
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű 
okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI. 26.) 
MT-rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar 
fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, 
és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az 
ajánlattevő a felelős. 

ll.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 

12.) Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 

13.) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi C XLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai, 
valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 

14.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a 
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az 
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. 

15.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy a 
dokumentációban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő 
benyújtást. Ez alól kivételt képez: a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti 
példányban kell az ajánlat részeként benyújtani. 

16.) Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőket az értékelés folyamatáról: az ajánlatok 
elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltétel eknek. 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zámi. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 
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követelmények, akizáró okokés a 82. § (5) bekezdés szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére 
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, 
valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét 
ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a 
nyilatkozatban feltűntetett, a Kbt. 69. § (ll) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az 
összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő -
tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség 
esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség 
miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és 
a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat alapján- az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos 
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, 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 ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosításkérést 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 figyelemmellegkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az 
igazolások benyújtására. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, akizáró okokés a Kbt. 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a 
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az 
összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés 
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve 
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított 
sorrendje nem változik. 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor 5 munkanapos határidő 

tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdés szerinti igazolásokat 
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Ajánlatkérő, amennyiben az ajánlattevők közötti sorrendet nem befolyásolja, több ajánlattevőt is 
felkérhet a Kb t. 69. § (4) bekezdése szerint a kizáró ok ok és az alkalmassági követelmények 
tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

17.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a 
www.kobanya.hu/Nyilvánosság/Közbeszerzés/Közbeszerzési eljárások 2016 honlapon 
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi. A Kbt. 57. § (2) 
bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek 
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, amiről a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és ajánlatkérő részére 
történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az ajánlat részeként ajánlattevőnek 
csatolnia kell az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. 

18.) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 

19.) Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-13.00 óra között, 
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet leadni. 

20.) Az eljárásban való részvételminden költsége ajánlattevőt terheli. 

21.) Az ajánlatkérő az ajánlat adásátjelen eljárás során nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

22.) Egy adott részen belül valamennyi termékre ajánlatot kell adni. 

23.) Ajánlatkérő jelen eljárásban sem tárgyalást, sem elektronikus árlejtést nem tart, így az 
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálat alá eső ajánlat. 

24.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa alkalmazni kívánt személyek a 
munka-egészségügyi követelményeknek megfelelnek. A szállító jármű sofőrjének a 
szerződéskötésre érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie, amelynek vállalásáról 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. 

25. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott termékek a hatályos Magyar 
Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelnek. Az ajánlatban a megajánlott termék(ek) hatályos 
Magyar Élelmiszerkönyv szerinti azonosító számát tételesen meg kell adni. 

Ajánlattevőnek tételes árajánlatot kell ajánlatába csatolnia (excel formátumban), amely 
tartalmazza tételenként legalább az alábbi adatokat: 
- megajánlott termék neve, márkarrév 
- megajánlott termék gyártójának, előállítójának teljes neve 
- a megajánlott termék származási helye 
- megajánlott termék Magyar Élelmiszerkönyv azonosítószáma 
-nettó egységár, bruttó egységár 
- Áfa százalék 
-nettó ár (teljes mennyiség) 
-bruttó ár (teljes mennyiség) 
- adott részre tett összesített nettó ár 
- adott részre tett összesített bruttó ár. 

26. A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk 
minimum 70%-ával, a rövid lejáratú élelmiszerek esetében 90%-ával. 
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27. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjától a teljesítés teljes időtartamára 

rendelkeznie kell a szerződés teljesítésének időszakára vonatkozó olyan felelősségbiztosítással, 
amelynek minimális értéke az adott rész nyertes ajánlati ára/év. 

28. A szállítás a nyertes Ajánlattevő saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és 
személyzetével a HACCP (vagy azzal egyenértékű élelmiszerbiztonsági rendszer) 
követelményeinek betartásával történik. 

29. Valamennyi termék vonatkozásában ajánlattevő köteles csatolni a megajánlott termék 
adatlapját/gyártmánylapját vagy magyar nyelvű termékleírását, amelyből egyértelműen 
megállapítható, hogy a megajánlott termék teljes mértékben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő specifikációban rögzített elvárásoknak 

30. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli. Az 
ajánlati árat a felolvasólapon részenként nettó összesen formában, magyar forintban kell 
megadni, ám a tételes elszámolás miatt az ajánlatba csatolandó a közbeszerzési dokumentumok 
mellékleteként kiadott tételes ártáblázat is kitöltve. A felolvasó lapon szereplő nettó árat az 
adott rész tételes nettó egységárainak és 24 havi mennyiségének szorzata alapján kialakult 
nettó végösszegből kell képezni. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat ugyanazon bírálati szempontok alapján részenként bírálja el. Az 
ajánlatok értékelés során adható pontszáma részszempontonként: 1-1 O. 
Az l. rész-szempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális l O pontot, a többi a 
fordított matematikai arányosítás elve alapján kerül meghatározásra a legkedvezőbbhöz 
viszonyítva a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ-2012. évi 61. szám) szerint. 
P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax- Pmin) + Pmin 

ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

2. részszempont esetében ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza a 
Közbeszerzési Hatóság (KÉ-2012. évi 61. szám) útmutatója szerint. Az abszolút értékelés 
módszerét alkalmazva, a felsorolt ajánlattételi elemek az alábbi pontszámokat kapják: 

l óra: l O pont 
2 óra: 5 pont 
3 óra: l pont 

Ajánlattevőknek vállalásukban az értékelés szerinti órákat kell megadniuk Ajánlatkérő a köztes 
órákat (pl. l ,7 óra) nem értékeli. Ajánlatkérő az l óránál rövidebb megajánlást irreális alacsony 
időnek tekinti, és az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az Ajánlattevő által vállalt részek vonatkozásában a 
közbeszerzési dokumentáció mellékletében megjelölt termékek ellenértékét, valamint a 
csomagolás és a helyszínre szállítás költségeit is. Ajánlattevő semmilyen egyéb költséget nem 
jogosult érvényesíteni ajánlatkérővel szemben az ajánlatában megajánlott nettó 
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ellenszolgáltatásorr felül. 

31. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára meg kell adnia a szállítást végző 
járművek rendszámát és a szerződés mellékleteként csatolni kell a járművek hatósági 
engedélyének másolatát! 

32. Valamennyi terméken vagy a gyűjtőcsomagoláson, vagy az árukísérő dokumentumorr fel 
kell tüntetni magyar nyelven: 

a termék megnevezését, kiszerelését 
a gyártó (előállító) nevét, székhelyét 
a termékminőség megőrzési idejét 

A termékek csomagolásának sértetlennek kell lennie, alakjuk nem lehet deformált, torz, minden 
idegen íztől, szagtól mentesnek kell lenniük. Nem lehetnek szennyezettek, koszosak, égettek, 
ázottak, dohosak, penészesek, avas vagy rohadt állapotúak. Ajánlattevőnek az ajánlatában 
megadott gyártó, megadott termékét kell szállítania a teljesítés során. Minden egyes terméket 
márkajelzéssel, vagy eredetcímkével kell ellátni, és fel kell tüntetni aminőség megőrzési időt. 

Vl.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 
~~----

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság ------
Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: l Ország:HU 
1026 

E-mail: Telefon: +36 18828594 
dontobizottsag@kt.hu 
Internetcím (URL): Fax: +36 18828593 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) 

Hivatalos név: 

--
Postai cím: 

--
Város: Postai irányítószám: l Ország: 

--
E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a Vl4.2. rovatot VAGY szükség esetén a Vl4.3. 
rovatot) 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A Kbt. 148. § szerint. 

--
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VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Riadó utca 5 
Város: Postai irányítószám: l Ország:HU 
Budapest 1026 
E-mail: Telefon: +36 18828594 
dontobizottsag@Jkt.hu 
Intemetcím (URL): Fax: +36 18828593 

VI.S) E hirdetmény feladásának időpontja: l l (nap/hónap/ év J 
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A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 
··-

Hivatalos név: j Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 
Város: j Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: 

Címzett: 
E-mail: Fax: 

··----

Intemetcím (URL): 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők 
·-

Hivatalos név: l Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 

Város: l Postai Ország: HU 
Budapest irányítószám: 

·--

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: 

Címzett: 

--
E-mail: Fax: 

--
Intemetcím (URL): 

Ill) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 
----

Hivatalos név: l Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

Postai cím: 

Város: l Postai Ország: HU 
irányítószám: 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: 

Címzett: 

E-mail: Fax: 

--· 

Intemetcím (URL): 

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 
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--

Hivatalos név: Nemzeti azonosító: (ha ismert) 
Kőbányai Egyesített Bölcsödék AK20169 

Postai cím: 
Újhegyi sétány 15-17. 

Város:Budapest l Postai irányítószám: ll 08 [Ország: HU 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: adásvételi szerződés 

Rész száma l Elnevezés: Száraz- konzerv- és fűszértáru 

l) Rövid meghatározás 

Száraz- konzerv- és főszértáru 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
---

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 15000000-8 - -

15131000-5 - -
15331400-1 - -
15870000-7 - -
15851100-9 - -

További tárgy(ak) 15840000-8 
15331423-8 
15612120-8 
15612130-1 

3) Mennyiség 

72.276 kg, 22.072 db, 6956 doboz, 31.347 liter 

(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül Pénznem: -----

VAGY: 

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kölönböző időpontok 
feltüntetése (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY 
Kezdés l l (nap/hónap/ év J 
Befejezés l l (nap/hónapi év J 

5) További információk a részekről 

·-
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------------------------ (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) -----------

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: adásvételi szerződés 

Rész száma 2. Elnevezés: Mirelit áru 

l) Rövid meghatározás 

Mirelit áru 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
--

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
·~----·-

Fő tárgy 15000000-8 - -

15896000-5 - -
- - -

- - -
- - -

További tárgy(ak) 

3) Mennyiség 

41.981 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: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY 
Kezdés l l (nap/hónap/ év) 
Befejezés l l (nap/hónap/ év) 

5) További információk a részekről 

----

·---
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: adásvételi szerződés 

Rész száma l Elnevezés: Zöldség-gyümölcs-tojás 

l) Rövid meghatározás 

Zöldség-gyümölcs-tojás 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 15000000-8 - -
·---

03220000-9 - -
- - -
- - -

- - -
További tárgy(ak) 

3) Mennyiség 

209.260 kg, 102.366 db, 396 doboz 

(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül Pénznem: 

VAGY: 

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kölönböző időpontok 
feltöutetése (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY 
Kezdés l l (nap/hónap/év) 
Befejezés l l (nap/hónap/ év) 

5) További információk a részekről 

-
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: adásvételi szerződés 

Rész száma 1 Elnevezés: Kenyér, pékáru 

l) Rövid meghatározás 

Kenyér, pékáru 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 15000000-8 - -

15810000-9 - -
- - -
- - -
- - -

További tárgy(ak) 

3) Mennyiség 

39.877 kg, 158.396 db 

(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül Pénznem: --------

VAGY: 

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feJtöntetése (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY 
Kezdés l l (nap/hónap/ év) 
Befejezés l l (nap/hónap/év) 

5) További információk a részekről 

------~ 
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: adásvételi szerződés 

Rész száma ~ Elnevezés: Tej, Tejtermék 

l) Rövid meghatározás 

Tej, Tejtermék 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
--

Fő tárgy 15000000-8 - -

15500000-3 - -
- - -
- - -
- - -

További tárgy(ak) -

3) Mennyiség 

22.319 kg, 24.344 db, 531 csomag, 2034 doboz, 124.556 liter 

(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül Pénznem: 

VAGY: 

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kölönböző időpontok 
{eltüntetése (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY 
Kezdés l l (nap/hónap/ év) 
Befejezés l l (nap/hónap/év) 

5) További információk a részekről 

~-
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: adásvételi szerződés 

Rész száma 2 Elnevezés: Hús, húskészítmény 

l) Rövid meghatározás 

Hús, húskészítmény 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 15000000-8 - -

15100000-9 - -
15131700-2 - -

- - -
- - -

További tárgy(ak) -
-

3) Mennyiség 

45.490 kg 

(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül Pénznem: 

VAGY: 

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kölönböző időpontok 
feltűntetése (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY 
Kezdés l l (nap/hónap/ év J 
Befejezés l l (nap/hónap/év) 

5) További információk a részekről 

31 HU Hirdetményminta 2- Ajánlati/részvételi felhívás 

-·-



B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: adásvételi szerződés 

Rész száma 1 Elnevezés: Gyümölcslevek, sűrítmények 

l) Rövid meghatározás 

Gyümölcslevek, sűrítmények 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 15000000-8 - -

15321800-2 - -
15330000-0 - -
15321000-4 - -

- - -
További tárgy(ak) 

3) Mennyiség 

1954 liter 

(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül Pénznem: 

VAGY· 

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó kölönböző időpontok 
feltöutetése (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY 
Kezdés l l (nap/hónap/ év) 
Befejezés l l (nap/hónap/ év) 

5) További információk a részekről 
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Cl. MELLÉKLET 

A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT 
SZOLGÁLTAT ÁSI KATEGÓRIÁK 

2004118/EK irányelv 

Kategóri Tárgy 
~a~~----~~~----~~~~--~--~~--~-----------------------------------------------~------

1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 
2 Szárazföldi közlekedési szolgáltatások 2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a 

futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 
3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 
4 Szárazföldi 3 és légipostai küldemények szállítása 
5 Távközlési szolgáltatások 
6 Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési szolgáltatások 4 

7 Számítógépes és azzal összeftiggő szolgáltatások 
8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5 

9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 
l O Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 
ll Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összeftiggő szolgáltatások 

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; 
12 városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki 

t::Jn~cs::Jcl::í.si <:70h:r~lt::Jt~<:ok: míísz::Jki viz<:!r~l::Jti é.<: elemző szol!r~ltM~sok 
13 Reklámszolgáltatások 
14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 
15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 
16 Szennyvíz- és huJJadékkezelési szolgáltatások; fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások 

Kategóri 
a száma 7 Tárgy 

17 SzáJJodai és éttermi szolgáltatások 
18 Vasúti szállítási szolgáltatások 
19 Vízi szállítási szolgáltatások 
20 SzáJJítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 
21 Jogi szolgáltatások 
22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 

23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 
24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 
25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 
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A 2004/18/EK irányelv 20. cikke szerinti és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 
Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 
Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 
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 után bármilyen 
formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 
Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő 
hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatástteljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 
Kivéve a választottbírósági és békéltetési szolgáltatást. 
A 2004118/EK irányelv 21. cikke és !IB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 
Kivéve a munkaszerződéseket. 

HU Hirdetményminta 2- Ajánlati/részvételi felhívás 



26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 

27 E éb szol áltatások 
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Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós 
készítésével kapcso latos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket 

HU Hirdetményminta 2- Ajánlati/részvételifelhívás 





1.1 Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 

Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
Fax: 06-1-433-8230 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.h 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást más ajánlatkérő, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17., AK20169) nevében folytatja le. 

Az ajánlatokat az alábbiakban felsorolt pontok szerint kérjük összeállítani: 

Tartalomjegyzék 

Felolvasólap 

Ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselőjének aláírási 

címpéldánya, vagy aláírás-

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 

Oldalszámokat is tartalmazó 

tartalom j egyzék csatolandó 

A Felolvasólap mintáját jelen 

dokumentáció l. számú melléklete 

tartalmazza. 

Egyszerű másolatban is elegendő 

benyújtani. 

Csak akkor csatolandó, ha nem a 

cégjegyzésre jogosult írja alá az 

ajánlatot (9. sz. melléklet) 

A nyilatkozat mintáját jelen 

dokumentáció 2. számú melléklete 
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Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont 
szerinti nyilatkozat 

Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont 
szerinti nyilatkozat 

Kb t. 65. § (7) bekezdése szerinti 
ajánlattevői nyilatkozat 

Ajánlattevő vonatkozásában a 

Kbt. 62. § (l) - (2) bekezdései 
szerinti kizáró okok fenn nem 
állásának igazolása 

szükséges!! 

A nyilatkozat mintáját 
dokumentáció 3. szám ú melléklete 
tartalmazza. 

A nyilatkozat mintáját 
dokumentáció 4. számú melléklete · 

tartalmazza. 

A nyilatkozat mintáját jelen 

dokumentáció 5. szám ú melléklete : 
tartalmazza. 

Alkalmasságot igazoló szervezet 

igénybevétele esetén csatolandó 

az alkalmasságot igazoló 
szervezettel kötött szerződéses · 

vagy előszerződéses 

kötelezettségvállalást tartalmazó 

okirat az erőforrások . 

rendelkezésre állásáról. 

Az ajánlattevő, az alkalmasság 

igazolásában részt vevő 

alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az egységes • 
európai közbeszerzési 
dokumentumot köteles benyújtani a · 
Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok 

hiányának igazolása érdekében. 

Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum 

mintáját a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint 
az ajánlattevőnek a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a 
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kizáró okok igazolásának, valamint 

a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 

32112015. (X. 30.) Korm.rend. 

(továbbiakban: VHR 321.) 8. § a)

n) bekezdései szerint kell igazolnia, • 

hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (l)

(2) bekezdésében meghatározott 

kizáró okok hatálya alá. 

Ajánlattevő nyilatkozata • A nyilatkozat mintáját a 

alvállalkozó vonatkozásában a dokumentáció 7. számú melléklete 

kizáró okok fenn nem állásáról 

Ajánlattételi felhívás III.2.3) pont 

M l és M2 pontj ában ' 

meghatározott alkalmassági 

minimumkövetelmény igazolása. 

Ajánlatban megnevezett ' 

alvállalkozó, valamint - adott 

esetben alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő szervezet cégjegyzésre 

jogosult képviselőjének aláírási 

címpéldánya vagy aláírás-mintája i 

és adott esetben a képviseletében 

eljáró meghatalmazott(ak) . 

meghatalmazása( i) 

tartalmazza. 

Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) 

bekezdése alapján ajánlatkérő 

elfogadja az egyszerű 

nyilatkozatot, az alkalmassági 
követelményeket nem kell az 
egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban feltüntetni. (12. 
melléklet) 
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Kb t. 66. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozat 

változásbejegyzési kérelem és a : 

felhívásban megjelölt mellékletei , 

(adott esetben) 

ártáblázat excel : 

A nyilatkozat mintáját jelen 
1 

dokumentáció 8. számú melléklete 

tartalmazza. 

formátumban a dokumentumok • ll. számú melléklet (külön excel · 
mellékleteként kiadott excel file file-ban csatolva) 
kitöltésével 

elektronikus ajánlati példány (cd l 
vagy dvd) a teljes aláírt ajánlat · 

.pdf kiterjesztésű szkennelt 

l másolata és az adathordozón 

szerkeszthető excel formátumban l 
a tételes ártáblázat 

nyilatkozat az ajánlat papír alapú 

és elektronikus példányának l O. számú melléklet 
egyezőségéről 

Nyilatkozat arról, hogy az általa 
alkalmazni kívánt személyek a 
munka-egészségügyi 
követelményeknek megfelelnek 
és rendelkeznek. 
Nyilatkozat arról, hogy a szállító 

jármű sofőrje a szerződéskötés 

időpontjára rendelkezni fog . 
érvényes 

kiskönyvveL 
egészségügyi l 

Nyilatkozat, hogy a megajánlott 
termékek a hatályos Magyar 
Élelmiszerkönyv előírásainak 
megfelelnek. 

"'"'A"~'"""'""' 

a megajánlott termék 
adatlapja/gyártmánylapja vagy 
magyarnyelvű termékleírása 
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Az ajánlati felhívásban kért 

egyéb dokumentumok 
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK 

Jelen közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

l. Közös ajánlattétel 

Kbt. 35. § (l) "Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi 
jelentkezést. 

(2) Az (l) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő szamara az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §],a hiánypótlás [71. §],a 
felvilágosítás [71.§] és indokolás [72.§] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 
vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) 
bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös 
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] 
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében 
az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 
szervezet alapításához." 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) 
bekezdés]. 

2. Értelmező rendelkezések 
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alvállalkozó:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
jogaszerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja. 

üzleti titok 

Kbt. 44. § "(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezés ben, hiánypótlás ban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
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meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak 

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló- a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során 
az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására." 

*VHR 321 = a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 32112015. (X 30.) 
Kormányrendelet 

3. Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások 

Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás 

Az ajánlattevőnek- közös ajánlattételesetén valamennyi ajánlattevőnek -,valamint a Kbt. 66. 

§ (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, továbbá- adott esetben- az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szerepiőnek az ajánlatban csatolnia kell az érvényes 

cégkivonatban szereplő képviseleti jogosultság alapján a cégjegyzésre jogosult személy( ek) 

aláírási cím példányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (l) bekezdés szerinti aláírás

mintájának egyszerű másolatát Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, 

aláírás-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettség vállaló nyilatkozatot tesznek, 

vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, 

akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá. 

Ha a cégjegyzésre jogosult(ak) helyett meghatalmazott ír alá bármely dokumentumot, 

nyilatkozatot az ajánlatban, úgy a meghatalmazott aláírás-képének ellenőrizhetősége 

érdekében, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazást is az ajánlathoz csatolni kell. 

Az ajánlatkérő a fenti dokumentumokat az ajánlattevő, Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti 

alvállalkozó, ill. adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

képviseletében eljáró személy( ek) kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzése 
céljából kéri. 
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4. A Kbt. 73. §(4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 

Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 

esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken: 

Az érintett hatóságok központi elérhetőségei: 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 
E-mail: MMI foigazgato-helyettes@lab. hu 
Telefon: (06 l) 433-0402 
Fax: (06 l) 433-0455 

• Munkaügyi Főosztály 
E-mail: munkaugyi-foo@lab. hu 
Telefon: (06 l) 433-0391 
Fax: (06 l) 433-0457 

• Munkavédelmi Főosztály 
l 086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
E-mail: munkavedelmi-foo@lab. hu 
Telefon: (06 l) 299-9090 
Fax: (06 l) 299-9093 

• Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály 
l 0 96 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
E-mail: titkarsag@omfi.hu 
Telefon: (06 l) 459-3050 
Fax: (06 l) 459-3059 

• Munkavédelmi Tanácsadó Szalgá/at 
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

• Hatósági nyilvántartás: 
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

• a területi kirendeltségek elérhetőségek az alábbi internet-címen találhatók: 
http://www.ommfgov.hulindex.html?akt_menu=206 
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- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf 839. 
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a me gye i és 
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen találhatók 

- MBH: 1051 Budapest, AranyJános u. 25. tel.: 06-1-301- 2900,fax: 06-1-301-2904, 
zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a 
http://www.mbh.hu/ internet-címen található 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon:+ 36-1-428-
51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-53-82, www.nav.gov.hu 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 
Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62., 
www. orszagoszoldhatosag.gov. hu internet-címen található 

- EgyenlőBánásmódHatóság: H-1024Budapest, Margitkrt. 85., Telefon: +36-1-336-
7843, Fax: +36-1-336-7445, www.egyenlobanasmod.hu internet-címen található 

- Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
http://www.kormanvhivatal.hu/hu/budapest/..<;zakigazgatasi-szervek/epitesugyi
hivatal internet-címen található 

- illetve fenti hivatalok teljesítés helyszínén található kirendeltségein 
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Vonatkozó hatályos jogszabályok 
8212012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) 
bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/20 l O. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem 
el: 

l. § (1)1 E rendeletet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XL VI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Mellékletének 
28. pontja szerinti felhasználónak (a továbbiakban: felhasználó) szánt feldolgozott 
élelmiszereket előállító, Magyarországon működő élelmiszer-előállítóha kell alkalmazni. 

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -
értékesítés feltételeiről szóló jogszabály szerinti kistermelőkre, vendéglátó-ipari terméket 
előállítókra, továbbá a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint az 
egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-
i 1234/2007/EK tanácsi rendelet Xlb. mellékletében szereplő tennéket előállítókra. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) élelmiszer-előállító: az Éltv. Mellékletének 15. pontja szerinti élelmiszer-előállítási 

tevékenységet végző, az Éltv. Mellékletének 16. pontja szerinti élelmiszer-vállalkozás, 
b) feldolgozott élelmiszer: az Éltv. Mellékletének 27. pontja szerinti feldolgozott termék, 
c) gyártmány/ap: az élelmiszer-előállító által vezetett, a feldolgozott-élelmiszer élelmiszer

biztonsági, minőségi jellemzőire vonatkozó nyilvántartás. 
3. § (1)2 Az élelmiszer-előállító köteles a magyarországi felhasználónak szánt feldolgozott 

élelmiszerre vonatkozó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat önálló dokumentumban 
vagy más dokumentum részeként egy helyen nyilvántartó gyártmánylapot készíteni, és azt az 
adott élelmiszer előállításának valamennyi telephelyén tárolni. 

(2) A gyártmánylapon fel kell tüntetni 
a) az élelmiszer-előállítóra vonatkozó azonosító adatokat, így 
aa) az élelmiszer-előállító vállalkozás nevét és székhelyének címét, 
ab) a gyártmánylap szerinti élelmiszer előállítási helyének, illetve helyeinek címét; 
b) az élelmiszer előállításával kapcsolatos adatokat, így 
ba) az élelmiszer forgalomba hozatala során használt megnevezését, 
bb) az élelmiszer egységnyi mennyiségű előállításához felhasznált valamennyi összetevő 

nevét, előállításkori tömegük csökkenő sorrendjében, 
be) a géntechnológiával módosított szervezet vagy az abból előállított termék összetevőként 

történő használata esetén a géntechnológiával módosított szervezet nevét és az azt tmialmazó 
összetevő nevét, 

bd) az élelmiszer eltarthatóságát, biztonságát meghatározó műveletek és paramétereik 
felsorolását, továbbá az engedélyezett csomagológázok használatát; 

c) a termék élelmiszer-biztonsági, minőségi jellemzőit, így 
ca) jogszabályban vagy a Magyar Élelmiszerkönyv irányelvében meghatározott minőségben 

előállított élelmiszer esetén a termékre vonatkozó, alkalmazott előírás megjelölését, 
cb) az élelmiszer fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzői, amennyiben azok nem 

jogszabályi előíráson vagy a Magyar Élelmiszerkönyv irányelvén alapulnak vagy azoknál 
szigorúbb értéknek felelnek meg, 
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cc) az érzékszervi jellemzők bírálata során figyelembe veendő, a forgalomba hozatalt még 
nem kizáró, de a kifogástalan tulajdonságtól eltérő érzékszervi jellemzők leírását, 

cd) önkéntes megkülönböztető megjelölés használata esetén a megkülönböztetésre alapot 
adó jellemzők és az állítás igazolásának módját, 

ce) az élelmiszer minőségmegőrzési/fogyaszthatósági időtartamát, 
ej) az élelmiszer tárolására vonatkozó különleges feltételt, amennyiben az élelmiszer 

fogyaszthatóságához, illetve minőségének megőrzéséhez ez szükséges; 
d) a gyártmánylap elkészítésének és módosításának dátumát; 
e) a gyártmánylap elkészítéséért felelős, valamint az élelmiszer-vállalkozásban az élelmiszer 

előállításáért szakmailag felelős személy nevét és aláírását vagy az aláírással egyenértékű 
elektronikus jóváhagyását. 

(3) Nem kell külön gyártmánylapot készíteni azokra a termékekre, 
ai amelyek kizárólag mennyiségükben, ízesítésükben különböznek egymástól, amennyiben 

az eltérő ízesítést adó összetevők az adott terméknél egyértelműen azonosíthatók, illetve 
b) amelyeket azonos összetétellel és késztermék jellemzőkkel az élelmiszer-elöállító 

különbözö telephelyein állítanak elö, vagy azonos tartalommal különböző csomagolásban 
hoznak forgalomba. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott változó elemeket a gyártmánylapon egyértelműen meg 
kell adni. 

4. § (l) A gyártmánylapot a feldolgozott élelmiszer előállítását megelözően kell elkészíteni. 
(2) A feldolgozott élelmiszer forgalomba hozatalának megkezdése előtt át kell vezetni a 

gyártmánylaporr minden olyan változást, amely a 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
adatokban az előállítás során következett be. A gyátimánylap változásainak egyértelműen 
nyomon követhetöeknek kelllenniük 

(3) A feldolgozott élelmiszernek meg kell felelnie a gyártmánylapban leírtaknak 
(4) A gyártmánylapot a feldolgozott élelmiszer forgalomba hozatalának megszűnését 

követően- a gyártás megszűnése idöpontjának rögzítésével- legalább 3 évig meg kell örizni. 
5. § Az élelmiszer-előállítónak a gyártmánylapot, valamint a gyártmánylapon hivatkozott és 

az ellenőrzés számára adatokat tatialmazó dokumentumokat az elöállítás helyén, a hatósági 
ellenőrzés számára hozzáférhető módon kell tartani. 

6. §Ez a rendelet 2013. január l-jén lép hatály ba, egyidejűleg hatályát veszti a 
gyártmánylapról szóló 157/200 9. (XI. 18.) FVM rendelet. 

ARUSZALLÍTAS 

85212004/EK r. lisz. Melléklet IV fejezet 
(3) (pont) "Ha a szállítójárműben és/vagy a szállítótartályban az élelmiszeren kívül 
egyidejűleg más árut is szállítanak, vagy pedig egyidejűleg többféle élelmiszert szállítanak, 
akkor szükség szerint hatékony elválasztást kell biztosítani a termékek között. " 
(5) "Ha a szállitójárművet és/vagy a szállitótartályt élelmiszeren kivül valamely más áru 

szállítására, vagy pedig többféle élelmiszer szálUtására haszná/ták, az egyes szállitmányok közt 
a rakteret hatékonyan meg kell tisztítani a szennyeződések kockázatának elkerülése 
érdekében. " 

A be- és kirakodás során védeni kell az élelmiszert az időjárás és a környezetkárosító, 
szennyező hatásaitól, a rakodás ideje a szükséges mértéket nem haladja meg. 
A berakodás megkezdése előtt meg kell győződni a raktér megfelelő hőmérsékletéről: 

hűtött termékek: 0-5°C vagy a gyártó által meghatározott hőmérséklet, 
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tőkehúsok esetében 0-7°C 
belsőségek esetében 0-3°C 
baromfi termékeknél 0-4°C 
gyorsfagyasztott termékeknél -l 8°C alatt. 

- fagylal t -l re 
Berakodás előtt, a raktér hőmérsékletének eltérése esetén a hűtést a kívánt mértékig kell 
fokozni, csak ezután lehet megkezdeni a berakodást. 

Termoszláda, hűtőláda, akkumulátorral működő hűtőláda, stb. használatakor a termékre előírt 
szállítási hőmérsékletet a szállítás teljes időtartamára biztosítani tudja. Használati utasítás, 
szállítási idő, légtér. Erről a beszállítának vagy a tárolóeszközök forgalmazóinak 
tanúsítványával, vagy a sikeres tárolási kísérleti eredmények írásos dokumentáci~jával kell 
rendelkeznie. 

Szállító- eszközök, járművek 

85212004/EK r. !Isz. Melléklet IV fejezet 
(l) Az élelmiszerek szállítására használt szállító járműveket, illetve szállítótartályokat tisztán, 
jó állapotban kell tartani, az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése végett, és szükség esetén 
ezeket úgy kell tervezni és összeszerelni, hogy megfelelően tisztíthatóak és/vagy 
fertőtleníthetőek legyenek. 
(7) Szükség szerint az élelmiszerek szállítására szolgáló járműveknek és/vagy 
szállítótartályoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az élelmiszereket megfelelő 
hőmérsékletét tartsák, valamint hogy lehetővé tegyék e hőmérsékletek figyelemmel kísérését. 

2008. évi XLVI tv. 35. § 
(l) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi 
b) az élelmiszer-szállító járműveket, illetve az ilyen járművek mosását és fertőtlenítését végző 
helyeket. 

67/2007. (VII 10.) GKM-EüM-FVM-SZMMe.r. 8. § 
(2) Vendéglátó-termék szállítására csak tiszta, szagtalan, szennyeződéstől és fertőző 

anyagoktól mentes, könnyen tisztítható, fertőtleníthető szállítóeszközt, járművet, 

szállítótartályt szabad használni, amely alkalmas a vendéglátó-termék minőségének és 
állagának megóvására. 

Élelmiszer csak tiszta szállító járművön, jellegének megfelelő, az élelmiszer biztonságát 
szavatoló tartályban, edényben, csomagolásban (ládában, rekeszben, zsákban, dobozban stb.) 
szállítható. 
A szállítóeszköznek biztosítani kell az adott élelmiszer minőség-megőrzéséhez szükséges 
tárolási hőmérsékletet a szállítás teljes ideje alatt. 
Az élelmiszereket - a csomagolatlan mezőgazdasági termények, a zárt tartályban, palackban 
szállított élelmiszerek kivételével - zárt rakterű, élelmiszer-szállítás céljára alkalmas, csak 
ilyen célra használt, az élelmezés-egészségügyi szempontoknak megfelelő járműveken kell 
szállítani. 
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A szállítóeszközök és edények higiénés követelményeknek megfelelő tisztításáról, 
fertőtlenítéséről annak használója gondoskodik.. A szállító jármű alkalmasságát és tisztaságát, 
(beleértve a szagtalanságot és a hőmérsékleti követelmények betartását is) rakodás előtt is 
ellenőrizni kell. 
A szállításra vonatkozó előírások végrehajtásáért a jármű vezetője, üzemeltetője, illetve a 
szállítást végző személy felelős. 

Élelmiszerek szállítása 

85212004/EK r. !Isz. Melléklet IV. fejezet 
(2) "A járművek tartályait és/vagy a szállítótartályokat élelmiszer szállításán kívül más 
szállítására nem szabad használni, amennyiben ez szennyeződéshez vezetne. " 
(4) Folyékony, granulált vagy porszerű ömlesztett élelmiszereket élelmiszer szállítására 
fenntartott tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartálykocsikban lehet szállítani. E 
szállítótartályokon jól látható és kitörölhetetlen módon, egy vagy több közösségi nyelven fel 
kell tüntetni, hogy élelmiszer-szállításra szolgálnak, vagy a szállítótartályokat "kizárólag 
élelmiszer szállítására" felirattal kell ellátni. " 
(6) Az élelmiszereket a szállítójárművekben és/vagy a szállítótartályokban úgy kell elhelyezni 
és védeni, hogy a szennyeződés kockázatát a legkisebbre csökkentsék. 

67/2007. (VII 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM e.r. 8. §' 

(J) Vendéglátó-termékek szállításakor, tárolásakor biztosítani kell, hogy azokat 

minőségcsökkenés, sérülés és szennyeződés ne érje. A szállítás csak a közegészségügyi 

követelményeket kielégítő zárt edényzetben, az É tv. 9. és l O. §-ában meghatározott feltételeket 

kielégítő csomagolásban történhet. A kísérőjegyen tanúsítani kell a gyártás és a 
minőségmegőrzés idejét. 

A félsertést, negyedmar hát, birkát függesztve, a jármű falától elválasztva lehet szállítani. 
A hűtött és gyorsfagyasztott termékek esetében a szállítási időt a hűtőberendezés kapacitása, 
illetve a raktér hőtartása kell, hogy meghatározza. 
A különböző árucsoportba tartozó áruk egymástól elkülönített, szakosított elhelyezéséről a 
szállítás folyamán is gondoskodni kell. 
A csomagolt és csomagolatlan, továbbá nyers élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot, félkész és 
készterméket egymástól elkülönítetten kell szállítani. Nem szabad élelmiszerrel együtt szállítani 
olyan anyagot, mely azt szennyezheti vagy egyéb módon károsíthatja. 
Csomagolatlan félkész és készterméket (kenyér, pékáru, finompékáru és cukrásztermék), azok 
jellegétől függőenzárt járműben vagy edényzetben szabad szállítani, vagy úgy kell védeni, hogy 
szállítás alatt ne szennyeződjenek és ne fertőződjenek. 

15 



SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELISZERZŐDÉS 
(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
székhelye: 
adó száma: 
fizetési számlaszáma: 
képviseli: 
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészről a 

····························································· 
cégjegyzék száma: .................... . 
adószáma: ................. . 
fizetési számlaszáma: ......................................... . 
képviseli: ................................... . 
mint Eladó 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

I. A szerződés tárgya 

l. A felek rögzítik, hogy a Vevő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. február ... 
napján 2016/S .......... számon közzétett nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati 
felhívása alapján "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" 
tárgyában indított eljárás része vonatkozásában nyertesként 
.......................................... került kihirdetésre. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést az annak elválaszthatatlan részét 
képező Ajánlatnak megfelelően a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és közbeszerzési 
dokumentumaiban meghatározott hidegélelmiszer beszerzése az Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék számára áruszállítási tevékenység Eladó általi biztosítására kötik meg. 

2. Az Eladó által leszállítandó áruféleségek megnevezését, mennyiségét, illetőleg 
egységárait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező l. szám ú melléklete tartalmazza. 

3. Az Eladó által alkalmazott gépjárművek felsorolását - a gyártmány, típus, forgalmi 
rendszámmegnevezésével-jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

4. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik azzal a tudással, gyakorlattal és szakértelemmel, 
valamint mindazon tárgyi és személyi feltétellel, továbbá hatósági engedéllyel, melyek a jelen 
szerződés hibátlan és jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. 

5. Jelen szerződés tárgya 72.276 kg, 22.072 db, 6956 doboz, 31.347liter Száraz- konzerv
és fűszértáru szállítása/41.981 kg Mirelit áru szállítása/209.260 kg, 102.366 db, 396 doboz 
Zöldség-gyümölcs-tojás szállítása/39.877 kg, 158.396 db Kenyér, pékáru szállítása/22.393 
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kg, 24.344 db, 531 csomag, 2034 doboz, 124.482 liter Tej, Tejtermék szállítása/45.490 kg 
Hús, húskészítmény szállítása/l 954 liter Gyümölcslevek, sűrítmények szállítása. 1 

6. Vevő a fenti mennyiségtől jogosult+ 30%-kal eltérni. 

II. A szerződés teljesítése 

l. A szerződésszerű teljesítés akkor valósul meg, amennyiben Eladó a teljesítés során eleget 
tesz az alábbi feltételeknek: 

1.1. T őkehús 
Vevő a megjelölt tételeknél tőkehúst kizárólag a terméklistában megjelölt kiszerelésben, 
előrecsomagolva fogad el. 

1.2. Baromfihús 
Vevő a megjelölt tételeknél baromfihúst kizárólag a terméklistában megjelölt kiszerelésben, 
előrecsomagolva fogad el. 

1.3. Felvágottak 
Eladó jármű hőmérsékletének 0-5°C közöttinek kell lennie. 
Szállításkor a termékek maghőmérséklete nem lehet l oc foknál alacsonyabb. 
A terméket előrecsomagolva kell szállítani. 

1.4. Tej és tejtermék 
Eladó jármű hőmérsékletének 0-5°C közöttinek kell lennie. 
Vevő csak friss tejterméket fogad el, kivéve ahol ez a termék természete miatt nem 

lehetséges (pl. UHT tej) 
Pénteki szállítás esetén az áruk szavatosságának minimálisan 5 naptári napnak kell 

lennie. 

1.5. Mirelit zöldség és gyümölcs és Mirelit különféle 
Eladójármű hőmérsékletének -18-(-)25 ° C közöttinek kelllenni e. 
Az áruk csomagolásának sértetlennek és a lehető legtisztábbnak kell lennie. 
Olyan mirelit terméket, melynek a címkéje hiányzik, vagy sérült, nem veszünk át, még abban 
az esetben sem, ha a címke a terméktől külön rendelkezésre áll. 
Vevő nem veszi át a termékeket, amennyiben csomagalásuk már láthatóan átázott.2 

2. Az árukat minden esetben a Vevő által erre a célra kialakított helyiség polcaira kell 
berakni. 

3. V evő kizárólag a közbeszerzési dokumentumban előírt menny1seg1 egységeket, 
kiszerelést fogad el, amennyiben az adott terméknél meghatározott kiszerelést. 

1 szerződéskötéskor a felesleges rész törlendő! 

2 szerződéskötéskor a felesleges rész törlendő! 
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4. A II. l. pontban felsorolt követelményeknek nem megfelelő árut a Vevő nem veszi át, 
illetve azonnali cseréjét kéri. 

5. Eladó a termék kiszálUtására a megrendelést követő 24 órán belül az alábbi 
időintervallumban köteles: 

Szállítás gyakorisága Szállítás Kiszállítandó legkisebb 

időpontja mennyiség vagy érték 

(nettó) 

Száraz-konzervárú 3 Naponta 6-12 óra között 1000 Ft 

Hús-húskészítmény Naponta Yz 6-7 óra között 0,01 kg 

Mirelit Naponta Yz 6-9 óra között l kg 

Tej-tejtermék Naponta 5-6 óra között 0,1 kg 

Zöldség-gyümölcs Naponta Yz 6-7 óra között 0,1 kg 

Kenyér-pékárú Naponta 5-6 óra között 0,5 kg vagy l db 

Gyümölcslé Alkalmanként 8-12 óra között 12 l 

Amennyiben a megrendelést követő 24 óra nem munkanapra esik, úgy az azt követő első 
munkanapon köteles Eladó a termékek kiszállítására. 

Amennyiben Eladó késik a szállítással, erről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha Eladó nem 

hajlandó aláírásával elismerni a jegyzőkönyvben a késedelmet, az aláírás megtagadásának 

tényét a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell. 

7. V evő a megrendelését az Eladó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefonszámán és/vagy 
.............................. e-mail címén a szállítást megelőző munkanapon 14 óráig adja le. 
Ebben az estben a szállítás a rendelést követő 24 órán belül megtörténik, kivétel, ha a rendelést 
követő 24 óra munkaszüneti napra esik, ez esetben ugyanis a szállítást a rendelést követő első 
munkanapon kell teljesíteni. 

8. Eladó a V evő megrendelésének kézhezvételétől számított 4 órán belül köteles a 
megrendelést írásban (email-ben) visszaigazolni, amennyiben az nem munkaszüneti napra esik. 
A megrendelés a visszaigazolással tekintendő az Eladó részéről elfogadottnak 

9. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésére, akkor Eladó egy azonos 
minőségű helyettesítő terméket köteles felajánlani, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. 
Amennyiben az Eladó által megajánlott termék gyártása vagy magyarországi forgalmazása 
megszűnik, Eladó legalább azonos minőségű termék szállítására köteles a Vevővel történő 
előzetes egyeztetés alapján, gyártmánylap vagy magyarnyelvű termékleírás biztosítása mellett, 

3 szerzödéskötéskor a felesleges rész törlendő! 
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változatlan egysegaron. A megajánlott termékek gyártásának vagy magyarországi 
forgalmazásának megszűnését az Eladónak kell dokumentummal igazolnia. 

l O. Eladó a jelen szerződés II. 5. pontjában előírt időintervallumban köteles a megrendelt 
termékek kiszállítására. Eladó köteles a jelen szerződés II.5. pontjában előírt legkisebb 
mennyiséget is kiszállítani. 

ll. A teljesítés helye Vevő alábbi telephelyei: 

Bölcsőde neve Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 
1106 Bp., Gépmadár u. 15 

Rendelést leadó személy neve: Hamza Szilvia 
Telefon: 431 0371 élelmez.vez. iroda 

431 9834 bölcsőde vez. iroda 
Fax: 431 9833 
E-mail: fecskefeszek@upcmail. hu 

.ffcsketeszekkony_ha@gmail. com 

Bölcsőde neve Kőbányai Napsugár Bölcsőde 
1104 Bp., Mádi u. 127 

Rendelést leadó személy neve: Reider Róbertné Erzsi 
Telefon: 433 54 17 
Fax: 433 54 18 
E-mail: naesugar bolcsode@int. kobany_a. hu 

navsuzar. elelmezes({i)zmail. com 

Bölcsőde neve Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 
1108 Bp., Újhegyi Sétány 5-7 

Rendelést leadó személy neve: Dr. Perényiné Fördős Agnes 
Telefon: 431-0083 ( vez.ir.265-1992) 
Fax: 431-0083 ( vez.ir.265-1992 
E-mail: aeraia[[llvabolcsode@enternet. hu 

afbolcsi@enternet.hu 

Bölcsőde neve Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde 
1108 Bp., Újhegyi Sétány 15-17 

Rendelést leadó személy neve: Szilágyi Sándorné Anikó 
Telefon: 433-56-30 
Fax: 262-55-95 
E-mail: g}!_ermekszigetbolcsi@vie.mail. hu 

;.,rvermekszizetkonvha(a)zmail. com 

Bölcsőde neve Kőbányai Csepercrlők Bölcsőde 

2016. szeptember l-től szünetel 1102 Bp., Szent László tér 2-4 
Rendelést leadó személy neve: Begány Edit 

Telefon: 06 l 261-0163 
Fax: 06 l 433-2715 
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E-mail: 

Bölcsőde neve Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 
1101 Bp., SaJgótarjáni u. 47 

Rendelést leadó személy neve: Begány Edit 
Telefon: 260-92-82' 262-09-28 
Fax: 262-09.28 
E-mail: g)!_Ong]!_ikebolcsi@citromail. hu 

g)!_Ongj!_ike. elelmezes@gmail. com 

Bölcsőde neve Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde 
2016. szeoternber ] -if! szünetel: ll 03 Bp., Vaspálya u. 8-1 O 
Rendelést leadó személy neve: 
Telefon: 4335420 
Fax: 433-5420 
E-mail: csillag[urtb@freemail. hu 

konvhacseveredok@)f[mail. com 

Bölcsőde neve Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 
1105 Bp., Zsivaj u. 1-3 

Rendelést leadó személy neve: Dr. Perényiné Fördős Agnes 
Telefon: 06-1-261-6396 

06-1-431-7427 
Fax: 06-1-261-6396 
E-mail: zsbolcsi@enternet. hu 

zskonvha({i)enternet. hu 

Bölcsőde neve Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 
1106 Bp., Maglódi út 29 

Rendelést leadó személy neve: Reider Róbertné Erzsi 
Telefon: 260-92-82 
Fax: 260-92-82 
E-mail: szivibolcsi@freemail.hu 

szivarvany_. elelmezes@gmail. com 

A megrendelés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a megrendelt termékek az adott telephelyre 
- hiánytalanul és a közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben - leszállításra és 
átadásra, valamint szakosítottan elpakolásra kerültek, továbbá a szükséges okmányok 
(helyettesítő termék esetén a gyártmánylap, zöldség-gyümölcs esetén az eredet igazolása) -
amelyek igazolják a termékre vonatkozó előírásoknak való megfelelést-rendelkezésre állnak 
és a szállítólevél aláírásra került. A szállítólevél aláírásának időpontja egyben a kárveszély 
átszállásának időpontja is. 

12. Vevő vállalja, hogy az általa megrendelt - szerződésszerűen leszállított - árut a 
szállítólevél alapján a Vevő képviselőjétől átveszi. Az árunak legalább a közbeszerzési 
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dokumentumokban előírt minőségűnek, frissnek, első osztályúnak, valamint lehető 
leghosszabb minőség-megőrzési idejűnek kell lennie. Vevő a mennyiségí vagy minőségi 
kifogását jegyzőkönyvben rögzíti, jóváhagyott kifogás esetén az Eladó az általa 
megajánlott ... órán belül pótolja, kicseréli a kifogással érintett árut. 

13. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely 
akadályozza az Eladó határidőben történő teljesítését, úgy az Eladónak haladéktalanul 
értesítenie kell faxon vagy telefonon a V ev őt a késedelem tényéről, annak várható 
elhúzódásáról és okairól. Olyan okból bekövetkező késedelem esetén, amelyért Eladó nem 
felelős- vis maior-, Vevő jogosult az adott megrendeléstől elállni vagy a termék kiszállítását 
más időpontban kérni. Olyan okból bekövetkező késedelem esetén, amelyért az Eladó felelős, 
Vevő jogosult a késedelmi kötbér érvényesítésére. Eladó a késedelmi kötbér megfizetése 
mellett is köteles az adott megrendelés teljesítésére. 

14. A szerződés teljesítése során a megrendeléssel, a megrendelés teljesítésével, a 
szállítással kapcsolatos kifogásokkal, a minőségügyi ellenőrzésekkel, számlákkal kapcsolatos, 
az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban kell megküldeni a szerződésben 
meghatározott postai vagy email címre. 

15. A mennyiségi és minőségi átvétel a teljesítés helyén történik. A leszállításra kerülő 
áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%-ával, a 
rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében 
aminőség megőrzési idő legalább 90%-ával. 

16. A szállítás az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével a 
HACCP (vagy azzal egyenértékű élelmiszerbiztonsági rendszer) követelményeinek 
betartásával történik. 

17. A termékek csomagolásának sértetlennek kell lennie, alakjuk nem lehet deformált, torz, 
minden idegen íztől, szagtól mentesnek kell lenniük. Nem lehetnek szennyezettek, koszosak, 
égettek, ázottak, dohosak, penészesek, avas vagy rohadt állapotúak. Eladónak az ajánlatában 
megadott gyártó, megajánlott termékét kell szállítania a teljesítés során. 

III. A szerződés időtartama, megszűnésének és megszüntetésének feltételei 

l. A jelen szerződést a felek a szerződéskötéstől számított 24 hónapra kötik. A jelen 
szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 

2. A Szerződés megszűnésének, illetve megszüntetésének esetei: 
a) a határozott idő lejártakor minden további jogcselekmény nélkül, 
b) a jelen szerződés az I. pontban meghatározott feladat szerződésszerű teljesítésével, 
c) rendkívüli felmondással, bármelyik fél súlyos szerződésszegése (lényeges 
kötelezettségszegés) esetén. 

3. A jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatj a, ha a másik fél 
a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi. 
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4. Vevőnekjogában áll- az Eladó részéről történt súlyos szerződésszegésre hivatkozva-
felmondani a szerződést: 

amennyiben az Eladóval szemben alkalmazott késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér 
mértéke eléri a jelen szerződésben meghatározott maximum értéket, 
amennyiben Eladó magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz, 
amennyiben Eladó árat emel (kivétel az Áfa mértékének jogszabály által előírt 

változása) 
amennyiben Eladó a titoktartási kötelezettségét megsérti, 
amennyiben Eladóval szemben csőd-, [elszámolási- vagy törlési eljárás van 

fo l yamatban, 
illetőleg a Kbt-ben meghatározott esetekben. 

5. A szerződés olyan okból történő felmondása esetén, amelyért Eladó felelős, Eladó 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

6. Eladónak jogában áll a Vevő részéről történt súlyos szerződésszegésre hivatkozva 
felmondani a jelen szerződést, amennyiben Vevő egy éven belüllegalább kettő alkalommal 30 
napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 

7. A Szerződés megszűnése esetén a Felek 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni. 
A Szerződés megszűnésekor a szerződő Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amelyben a pénzügyi elszámolás mellett tételesen átadják-átveszik a folyamatban lévő 
megrendeléseket. Eladó a Szerződés megszűnésekor köteles törölni valamennyi a tulajdonában 
lévő adathordozóról a szerződés teljesítésével összefüggésben hozzá került valamennyi adatot, 
információt. 

8. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha 

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

IV. Alvállalkozásba adás feltételei, jogutódlás 

l. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. keretei között a teljesítés során mindegyikük 
jogosult igénybe venni harmadik fél közreműködését, akinek magatartásáért felel. 

2. Eladó a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe: 
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Alvállalkozó megnevezése és székhelye:-----------------------------------------------------

Eladó kijelenti, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak kizáró ok hatálya alatt. 

3. Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden további 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen írásban bejelent a Vevőnek és a 
bejelentéssei egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozók nem állnak kizáró ok hatálya alatt. 

4. Eladó köteles bevonni a teljesítésbe az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet vagy személyt, szakembert. 

5. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg az Eladó saját 
teljesítésének arányát. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját 
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

6. Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. 

7. A szerződés teljesítésében az Eladó jogutódja is részt vehet, amennyiben, mint jogi 
személy átalakul vagy jogutódlással megszűnik és a jogutód nem áll kizáró ok hatálya alatt. Az 
Eladó személyében bekövetkező jogutódlásra a Kbt. 139. §-a az irányadó. 

V. A szerződéses ellenérték és fizetésének rendje 

l. A jelen szerződésben meghatározott értékesítésért Eladót összesen az ajánlatában 
megajánlott.. ... HUF+ÁFA vételár illeti meg az alábbi részletekben: 

V evő a részszámlát két hetes elszámolási időszakra kéri kiállítani. A részszámla melléklete a 

szállítólevél, amely tartalmazzaakiszállítás időpontját. A számla a fizikai teljesítést követően 

állítható ki, a 2 hetes elszámolási időszak utolsó napjától számított 7 napon belül. 

Az adott részszámla ellenértéke a Vevő ajánlatában megajánlott - és jelen szerződés l. sz. 

mellékletében rögzített - egységárak és a ténylegesen leszállított mennyiség szorzata alapján 
kerül megállapításra. 

Amennyiben Vevő a részenkénti szerződéses mennyiségtől +30%-ig eltér, a növekedés 
mértékét az ajánlatban megadott - és a jelen szerződés l. sz. mellékletében rögzített -
egységárak figyelembe vételével állapítják meg szerződő Felek. 

2. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését írásban igazolja a Kbt. 135. §(l) bekezdése szerint. 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az adott részszámla ellenértékét az 
Eladó által szabályszerűen és hiánytalanul kiállított részszámla alapján, teljesítést követően, 
Eladó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Banknál vezetett, 
......................................................... számú bankszámlájára, a Kbt. 135. § (5) 
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bekezdésében és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt törvényi 
előírásnak megfelelőerr a számla kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg, amennyiben 
Eladó az Art. 36/A paragrafusában foglalt adóigazolási kötelezettségét teljesíti. A számlának 
minden esetben mellékletét kell, hogy képezze a teljesítés igazolás, illetőleg a szállítólevelek 

A jelen szerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ának 
hatálya alá tartozik, így az abban foglaltak megfelelőerr alkalmazandóak. Az áfa 
megállapítására amindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései az irányadóak. 

4. Eladó a V. l. pontban meghatározott díjakon túlmenően további költségtérítésre, díjazásra 
nem jogosult. 

5. Az Eladó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul kiállított számla okozta késedelmes 
kiegyenlítésből eredő kárért V evő nem felel, és ez esetben késedelmi kamat sem terheli a V evő t. 
A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, amelytől 
V evő fizetési kötelezettsége fennáll. 

5. A V evő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme es etén vele szemben Eladó a Ptk. 
6:155. § szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet a számla alapján. Vevő kijelenti, hogy a 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) 8:1. §(l) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

6. Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. Kbt. 136. § (l) bekezdése értelmében, hogy nem 
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, illetve Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővéteszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a V ev őt haladéktalanul értesíti. 

VI. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Szerződő felek a Kbt. 126. § (l) bekezdése és a Ptk. 6:186. § (l) bekezdése rendelkezéseinek 
figyelembevételével az Eladó nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az alábbi 
kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: 

l. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 
határidőt követő minden késedelmesen eltelt l óra után a késedelemmel érintett leszállítandó 
áru nettó értékének l O százaléka. Amennyiben Eladó a jelen szerződés teljesítése során legalább 
két alkalommal 2 órát meghaladó késedelembe esik, úgy Vevő jogosult a szerződés 
felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

2. Hibás teljesítési kötbér mértéke a teljesítési határidőt követően a hibás teljesítés 
kijavításáig eredménytelenül eltelt minden l óra után a hibás minőségben vagy mennyiségben 
leszállított áru nettó szerződéses árának l 0%-a. A hibás teljesítési kötbért Vevő maximum az 
Eladó ajánlatában megajánlott kicserélési idő erejéig érvényesíti. Amennyiben az Eladó által 
megajánlott időtartamon belül nem kerül sor a hibás termék kicserélésére, úgy Vevő jogosult a 
szerződés felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 
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3. Ha a jelen szerződés - olyan okból, amelyért az Eladó felelős - meghiúsul, akkor Eladó 
az összes mennyiségből még nem teljesített (le nem szállított) élelmiszerek nettó összértékének 
25 %-át köteles meghiúsulási kötbérként kifizetni V evő részére. 

4. Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben. 

5. Eladó a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg vállalja, hogy a szerződés 
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő mértékű 
teljesítési biztosítékot a Vevő rendelkezésére bocsátja a Kbt. 134. §(6) a) pontja szerint. Felek 
rögzítik, hogy amennyiben Eladó a jelen szerződés hatálybalépésével - amely megegyezik a 
szerződés aláírásának napjával - egyidejűleg nem bocsátja Vevő rendelkezésére a teljesítési 
biztosítékot, úgy a jelen szerződés nem lép hatályba és Vevő jogosult a megelőző közbeszerzési 
eljárás során a következő legjobb ár-érték arányt elért ajánlattevővel a szerződést megkötni. 

VII. A Vevő jogai és kötelezettségei 

l. V evő köteles az Eladó részére az áruszállítás zavartalan biztosítása érdekében az 
áruszállító gépjárművek részére állandó belépési engedélyt biztosítani. 

2. Vevő köteles a heti rendeléseket tejtermék és kenyér4 esetén az esedékesség előtti héten 
csütörtök 12.00 óráig Eladó felé írásban eljuttatni. Egyéb termékek esetén Vevő a szállítást 
megelőző munkanap 12:00 óráig köteles a megrendelést írásban eljuttatni az Eladónak. 

3. Vevő jogosult a leadott megrendelését írásban módosítani a szállítást megelőző 
munkanap 12.00 óráig. 

4. Vevő jogosult a szállítást megelőző munkanapon 12.00 óráig utárendelést leadni. 

5. Vevő köteles biztosítani, hogy az áruszállításra előírt időpontban Eladó a leszállított árut 
a kijelölt raktárban átadhassa- ez alól kivételt képez a tej-tejtermék és a kenyér-pékáru5, mivel 
ezen termékek kiszállítására oly időpontban kerül sor, amikor V evőnél még nincs személyzet 
Ezen termékek esetén az intézmény területén egy elzárt, fedett részt biztosít Vevő. Eladó 
minden reggel ide köteles az árut betenni. 

6. Vevő köteles a megfelelő minőségű és mennyiségű áru átvételét a szállítólevélen 
igazolni. 

7. Vevő jogosult az áruátvételt megtagadni, amennyiben: 

nem L osztályú a leszállított áru minősége, illetőleg nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt minőségi követelményeknek, 
nem megfelelő a leszállított áru hőmérséklete, 
nem megfelelő tisztaságú a szállító jármű, 
nem megfelelő tisztaságúak a szállítóeszközök (ládák, göngyölegek, stb.), 

4 
a felesleges rész szerződéskötéskor törlendő 

5 egyéb részek esetében szerződéskötéskor törlendő 
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rövid a termék szavatassági ideje (a szavatassági idő rövidebb az eredeti 70 %-ánál), 
lejárt a termék szavatassági ideje, 
nincs a terméken magyarnyelvű tájékoztató, 
a termék szállítása során a csomagolás megsérült, 
a megrendelt áru nem a megrendelt mennyiségben és megfelelő kiszerelésben került 
le szállításra. 

A fenti esetekben Vevő jogosult a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére. Hibás teljesítés esetén 
Vevő jogosult a hibára vonatkozó észrevételeit a szállítólevélen, vagy jegyzőkönyvben 
rögzíteni. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult bármikor, előzetes bejelentés, vagy 
figyelmeztetés nélkül ellenőrizni az Eladó által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítését bármely területen és bármely időszakban. Eladó köteles az ellenőrzés során Vevő 
képviselőjével minden tekintetben maradéktalanul együttműködni, és alkalmazottait erre 
utasítani. 

9. Vevő a szerződés teljesítése során tudomására jutott minden hiányosságról mennyiségi, 
minőségi kifogásról, panaszról köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót, aki köteles a 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, és erről értesíteni V evő t. 

l O. A Vevő jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a tárgyi eszközeiben az Eladó, vagy az 
általa a teljesítés érdekében bevont harmadik személy által okozott károkért, amennyiben a kár 
az Eladó saját tevékenységi körében keletkezett. 

ll. Vevő jogosult az általa meghatározott akkreditált minőségellenőrző laboratóriumban 
minőségi bevizsgálásokat végeztetni. Amennyiben az ellenőrzések során V evő hiányosságat 
tapasztal, úgy jogosult az ellenőrzés költségét az Eladóra hárítani. 

VIII. Az Eladó jogai és kötelezettségei 

l. Eladó köteles a jelen szerződésben megjelölt áru szállítását folyamatosan, a jogszabályi 
előírásoknak, a szakmai szabályoknak, valamint a kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelően, 
kifogástalan minőségben elvégezni. 

2. Eladó kötelezi magát arra, hogy a megfelelő áruszállítás biztosítása érdekében a jelen 
szerződésben megfogalmazott elvárások szerint a feladatok ellátására kiképzett, a szükséges 
létszámú személyzettel, valamint a minőségben megfelelő gépjárművekkel, berendezésekkel, 
eszközökkel végzi tevékenységét. 

3. Eladó a tevékenység ellátásához csak olyan munkavállalókat alkalmaz, akik érvényes 
egészségügyi könyvvel, valamint munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálattal rendelkeznek. 

4. Eladó az általa (vagy alvállalkozói által) alkalmazott bármely személyzet 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

5. Eladó az alkalmazottaiért anyagi és erkölcsi felelősséget vállal, valamint biztosítja a 
személyzet tiszta, ápolt megjelenését. 
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6. Eladó köteles a rnunkavégzés során a Vevő rnunka- és házirendjéhez alkalmazkodni. Az 
Eladónak (és alvállalkozóinak) az áruszállítást úgy kell végrehajtania, hogy a tevékenység 
során a Vevő berendezései, rnűtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. 

7. Eladó a szállítást a sa j át, az élelmiszer biztonsági előírásoknak megfelelő gép j árrnűvével 
és költségén végzi. Új gépjármű rendszerbe állítása során a tevékenység ellátásához szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése, azok benyújtása V evő felé az Eladó kötelessége. A szállító 
jármű sofőrjének érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkeznie. Eladó köteles a 
szállítójárművek rendszámát, a gépjárművezetők nevét a jelen szerződés 3. sz. rnellékletében 
feltüntetni. A szállító jármű megváltozása esetén Eladó köteles a változást - a rendszárn 
megadásával és a szállítójármű hatósági engedélye másolatának csatolásával - a Vevő felé 
írásban bejelenteni. A szállító járművek Eladó általi cseréje nem igényli a jelen szerződés 
rnódosítását. 

8. Arnennyiben a Vevő az VII.7. pont alapján megtagadja az áruátvételt, Eladó köteles az 
át nem vett árut haladéktalanul pótolni, a hibát, hiányosságat pedig rnegszüntetni. 

9. Eladó teljes anyagi felelősséggel tartozik a Vevő tárgyi eszközeiben általa, vagy az 
általa az áruszállítás teljesítése érdekében bevont harmadik személy által okozott károkért, 
arnennyiben a kár saját tevékenységi körében keletkezett. Eladó az okozott károkért anyagi 
felelősséggel tartozik, és e körben köteles az esetlegesen a Vevőt terhelő hatósági 
kötelezettségek (büntetések, bírságok stb.) alól a Vevőt teljes körűen rnentesíteni. 

l O. Eladó köteles az új terrnékekből térítésmentesen rnintákat biztosítani tesztelésre, 
érzékszervi vizsgálatra, próbafőzésre. 

ll. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó tevékenységét rninden esetben a V evő érdekei 
elsődlegességének figyelembevételével köteles ellátni. Eladó köteles V evő t figyelmeztetni arra, 
ha szakszerűtlen, vagy célszerűtlen utasítást adna az Eladónak 

12. Eladó köteles a Vevőt folyamatosan tájékoztatni rninden olyan tényről, vagy körülrnényről, 
amely az áruszállítás folyamatos ellátását bármilyen rnódon akadályozza, gátolja. A késedelmes 
értesítésből származó károk Eladót terhelik. 

13. Eladó köteles a heti rendelések kézhezvételét követően a megrendelt termékek 
rendelkezésre állását írásban (fax vagy email) visszaigazolni. Eladó a vállalt áruszállításokat a 
jelen szerződés II.5. pontjában foglalt ütemezésnek rnegfelelően köteles teljesíteni. A 
szerződésben rögzített beszállítási időintervallurnon kívüli beszállítás hibás teljesítésnek 
rninősül. 

14. A terrnékeken Eladó rninden esetben köteles feltüntetni a rninőség rnegőrzési időt. 

15. Eladó köteles az áru átvétel helyszínén eitérési jelentést (HACCP, vagy azzal 
egyenértékű) rendszeresíteni, rnelyben a Vevő jogosult a rninőségi, rnennyiségi kifogásait és 
egyéb panaszai t, észrevételeit írásban jelezni. 
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16. Eladó vállalja, hogy Tej-tejtermék, kenyér-pékárú és hús-húskészítmény, illetve 
gyümölcs-zöldségesetén az aznapi pátrendelést 3 órán belül a Vevő telephelyére kiszállítja6. 

17. Eladó köteles a jelen szerződés időtartama alatt a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer 
vagy az ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer követelményeinek maradéktalanul 
megfelelni. 

18. Eladó köteles valamennyi leszállításra kerülő terméken vagy a gyűjtőcsomagoláson, 
vagy az árukísérő dokumentumorr feltüntetni magyar nyelven a termék megnevezését, 
kiszerelését, a gyártó (előállító) nevét, székhelyét, valamint a termékminőség megőrzési idejét. 

19. Eladó a göngyöleggel kapcsoltban nem terhelhet át a vevőre semmiféle költséget, 
nyilvántartás vezetését ezzel kapcsolatban nem várja el! A göngyölegek tisztántartásáért az 
eladó a felelős, a szennyeződés elkerülése szintén az eladó feladata. 

IX. Felelősség 

l. Eladó felelősséggel tartozik a folyamatos, jó minőségű áruszállításért, a szerződésszerű 
teljesítés megkezdésétől a szerződés megszűnéséig. 

2. Eladó köteles biztosítani a Vevőt minden olyan veszteséggel és követeléssei szemben, 
amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

3. Eladó a szerződés aláírásával egyidejűleg Vevő rendelkezésére bocsátja az előzőekben 
felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a szerződéses iciőszakra szóló 
felelősségbiztosítását 

4. Eladó felelősséget vállal azért, hogy a leszállításra kerülő valamennyi termék megfelel 
a hatályos Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. 

5. Felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott. 
Vis majoresetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt. 
6. Vis major alatt értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a felek 
rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely 
megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Így a jelen pont 
értelmezése szempontjából a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, amely a felek akaratán 
kívül következik be, nem a felek hibájából vagy hanyagságából, amelyekben a kötelezett 
késedeimére a hatályos Ptk-ban meghatározott kimentési lehetőség érvényesíthető. 

7. Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a szerződéses partnert 
haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező 
késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. 

6 szerzödéskötéskor a felesleges rész törlendő! 
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8. Az Eladó nem sújtható késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbérrel, kártérítéssel vagy a 
szerződés mulasztás miatti felmondásával, amennyiben a késedelmes teljesítése vis major 
eredménye. 

9. Felek nem tekintik v1s majornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét. 

l O. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell 
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell 
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol. 

X. Együttműködés 

l. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében 
együttműködnek, tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről, 
akadályokról, biztosítják a kapcsolattartást munkavállalóik (alkalmazottaik, alvállalkozóik) 
között. 

2. Az együttműködés, valamint a szerződés teljesítés elősegítése érdekében Szerződő Felek 
vállalják, hogy 

az együttműködés, illetve ellenőrzés során tett észrevételeket, 
hibás teljesítés rögzítését, akijavításra megállapított határidőt, 
a Vevő utasításait, valamint az Eladónak arra tett észrevételeit, 
a bekövetkezett káresetek leírását, jegyzőkönyvi rögzítését, 
minden olyan tényt, körülményt, észrevételt, amelyet a szerződő felek a jelen 

szerződés szempontjából fontosnak ítélnek az észrevétel keletkezésétől számított 24 órán belül 
írásban megküldik egymásnak. 

3. A Felek közötti hivatalos kommunikáció formái: szóban személyesen, levélben, telefonon, 
telefax útján, e-mailben. 

Kapcsolattartásra jogosult Vevő Kapcsolattartásra jogosult Eladó részéről: 
részéről: 

(név) (név) 
Telefon: +36 Telefon: +36 

Fax: +36 Fax: +36 
E-mail: E-mail: 

Teljesítés igazolásra jogosult Vevő 
részéről: 

(név) 
Telefon: +36 

Fax:+36 
E-mail: 

A kapcsolattartásra kijelölt személyekjogosultságajelen szerződéssel kapcsolatban a szerződés 
teljesítésével összefüggő utasítások kiadására, illetőleg az ellenőrzésre terjed ki. 
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XI. V egyes rendelkezések 

l. Szerződő Felek kötelesek tartózkodni minden, a másik fél jó hímevének csorbítására 
alkalmas nyilatkozattól és magatartástól. Felek e rendelkezés megsértése esetén teljes körű 
kártérítésre kötelesek. Felek megállapodnak abban, hogy e rendelkezés a jelen szerződés 
megszűnése esetén is hatályban marad. 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalma és értelmezése 
tekintetében elsődlegesen a Vevő ajánlati felhívásában, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban, majd amennyiben ezen dokumentumok nem nyújtanak iránymutatást, 
ezeket követő rangsorban a Eladó ajánlatában foglaltakat tekintik irányadónak 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy minden, jelen szerződéssel kapcsolatos 
nyilatkozat kizárólag írásban érvényes. Amennyiben a körűlmények a haladéktalan értesítést 
nem teszik lehetővé írott formában, úgy azt 24 (huszonnégy) órán belül írott formában meg kell 
erősíteni, ellenkező esetben a nyilatkozat joghatás kiváltására nem alkalmas. 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás 
részére rendelkezésére bocsátott, vagy a működésükkel kapcsolatban tudomásukra jutott 
mindennemű adatot, információt, eljárást kötelesek üzleti titokként kezelni, kötelesek azt 
megőrizni, illetve tilos azt harmadik személy tudomására hozni, vagy harmadik személy részére 
hozzáférést biztosítani. A titoktartási kötelezettség alól kivételt képez a jogszabály által 
nyilvános vagy közérdekű adatnak minősített adat, információ, dokumentum. 

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben meghatározottjogaikat 
részben vagy egészben nemjogosultak másra átruházni, valamint kötelezettségeik teljesítésével 
nem bízhatnak meg mást. 

6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés valamely 
rendelkezése jogszabály rendelkezése alapján hatálytalan az a szerződés többi rendelkezésének 
hatályát nem érinti. A szerződéses felek kötelesek a hatálytalanná vált vagy végrehajthatatlan 
rendelkezést egy jogilag megengedett és hatályos rendelkezéssei pótolni, amely alkalmas a 
hatálytalanná vált vagy végrehajthatatlan rendelkezéssei megvalósítani kívánt gazdasági cél 
elérésére. Ez megfelelően vonatkozik a szerződéssel nem érintett kérdések kimunkálására is. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül- a megsértett kötelező 
érvényűjogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) 
és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése, megszűnése 
kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, az egymás közötti tárgyalás útján 
rendezik. Eladó kötelezettséget vállal, hogy vitás esetben is - az esetleges peres eljárás 
megindítása után is- folytatja az áruszállítás teljesítését, a peres eljárás lezárásáig. Amennyiben 
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ez nem lehetséges, akkor Szerződő Felek kikötik, hogy mindkét Szerződő Félre a hatályos Ptk. 
előírásai az irányadóak. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésre egyebekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény, a 64/2007. (VII. 23.) FVM- EüM rendelet, a 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, és a 
68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, 
852/2004/EK r. II.sz. Melléklet IV. fejezet, a 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a, a 67/2007. (VII. 10.) 
GKM-EüM-FVM-SZMMe.r. 8. §-a, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 

9. A j elen szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának rendelkezései az irányadó ak. 

10. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik a 1-3. számú mellékletek. Jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi - külön fizikai csatolás nélkül is - a közbeszerzési 
eljárás teljes iratanyaga. 

ll. Jelen szerződés 6 eredeti egyező, mindkét fél által aláírt példányban készült, melyből 2 
példány az Eladót, 4 példány a V evő t illeti meg. 

Jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mm napon 
jóváhagyólag aláírták 

Budapest, 2016 ..................... .. 

Kelt: 

································· 

Vevő Eladó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi szignáló: 

Eladó tételes árajánlata 

Mellékletek: 

l. sz. melléklet: 
2. sz. melléklet: Eladó szakmai felelősségbiztosításának másolata 
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3. sz. melléklet: Az Eladó által alkalmazott szállító járművek felsorolása, a gyártmány, 
típus, forgalmi rendszám megnevezéséveL 
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NYILATKOZATMINT ÁK 
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Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő címe: 

Felolvasólap 

(részenként külön-külön csatolandó) 

l. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Eljárás tárgya: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított 

"Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás 

A felolvasólapon szereplő, értékelésre kerülő számszerűsíthető ajánlati tartalmi elemek: 

nettó vételár HUF+ÁFA 

a minőségi hibás termék kicserélésének óra 
határideje egész órában megadva 

(maximum 3 óra) 

............................. , 2016 .......................... . 

cégszerű aláírás 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre 
feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat 

(részenként külön-külön csatolandó) 

Alulírott ...................... , mint a(z) .............. (székhely: ............... ) mint ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 1képviselője- az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után - ezennel 

kijelentem, 

hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatot nyújtunk be a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított 

"Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 

Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban rendelkezésre bocsátott feltételeket teljes egészében elfogadjuk és az 

ismertetett információkat minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel 
vonatkozásában. 

A szerződés teljesítését a felolvasólapon meghatározott díj ellenében vállaljuk 

Ennek megfelelően- amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk- készek és 

képesek vagyunk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezetben 
meghatározott feltételek szerint szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. 

Ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártát követő 30. napig tartjuk fenn. 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 25.§ rendelkezései alapján, hogy szervezetünkkel/személyemmel 
szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § rendelkezései szerinti összeférhetetlenség . 

............................. ,2016 ........................... . 

cégszerű aláírás 

7 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel eselén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. . 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) a) pontjára vonatkozóan 

(részenként külön-külön csatolandó) 

Alulírott. ..................... , mint a( z) . . . . . . . . . . . . .. (székhely: ............... ), mint ajánlattevő 8 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

ajánlatkérő által indított "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

hogy szervezetünk a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 

VESZ IGÉNYBE 

NEM VESZ IGÉNYBE. (megfelelő aláhúzandó) 

Amennyiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy jelölje meg hogy a 

közbeszerzés mely részének, részeinek teljesítéséhez veszi igénybe az alvállalkozót: 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe9: 

.......................... 2016 ................... hó ...... nap 

cégszerű aláírás 

8
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy 

által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmami kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
9 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontjára vonatkozóan 
(részenként külön-külön csatolandó) 

Alulírott ...................... , mint a(z) .............. (székhely: ............... ), mint ajánlattevő 10 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

ajánlatkérő által indított "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

hogy a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez - a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
pontjaszerint megjelölt rész( ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozó 

=> Neve: ................................................................................. .. 

=> Címe: ........................................................................................ . 

.. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... 2016 ................... hó ...... nap 

cégszerű aláírás 

10 

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel eselén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláirtan kell benyújtani. 
A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését . 
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Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

(részenként külön-külön csatolandó) 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Alulírott ...................... , mint a( z) . . . . . . . . . . . ... (székhely: ............... ), mint 
ajánlattevő 11 cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat ajánlatkérő által indított "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített 

Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontjában meghatározott alábbi alkalmassági 
követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk 
megfelelni 12

: 

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 
=> (Ml) pontja (referencia): 

o Szervezet megjelölése* (név, cím): 
VAGY 

NINCS ILYEN SZERVEZET 

M2. pont (HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére, vagy ISO 22000 
élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvány, vagy bármely 

nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány) 

o Szervezet megjelölése* (név, cím): 
VAGY 

NINCS ILYEN SZERVEZET 

.......................... 2016 ................... hó ...... nap 

cégszerű aláírás 

* Amennyibe ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására 
támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
* a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a 
szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 67. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak ezt 
kell alátámasztania. 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumformanyomtatványa 
l. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az l. részben előírt információ automatikusan 

beolvasásra kerül, (eltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatásl használták az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási 
adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [],dátum [ ], [] oldal, 
a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ H ]-[ ][ ][ H ][H ][ J 

Ha az eljárást megindító (elhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 
amely lehetővéteszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési 
eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [ .... ] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az l. részben előírt információ automatikusan megjelenik, (eltéve, hogy a (ent említett 
elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági 
szerepiőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása3 Válasz: 
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Név: a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Melyik beszerzés! érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített 

rövid ismertetése 4: Bölcsődék számára" 

Az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő által az 
aktához rendelt hivatkozási szám 

(adott esetben)5: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szerepiőnek kell kitöltenie. 

Azonosítás: 

Név: 

Uniós adószám (HÉA-azonosító 
szám), adott esetben: 

Ha nincs uniós adószám (HÉA
azonosító szám), kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám 
feltüntetését, adott esetben, ha 
szükséges. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 
A: A GAZDASÁGI SZEREPLÖRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Válasz: 

[] 

[ ] 

[ ] 

41 



1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az 
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus 
szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 

2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 
tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként 
alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy 
a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 

3 A vonatkozó hirdetmény l szakaszának ll pontjából átmásolandó információ. Közös 
közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 

4 Lásd a vonatkozó hirdetmény Ill. l és Ill.3 pon~ját. 
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény Ill: l pon~ját. 

Postai cím: 

Kapcsolattartó személy vagy 

személyek6: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

Általános információ: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis

vagy középvállalkozás 7? 

(. ..... ] 

[ ...... ] 

[ ...... ] 

[ ...... ] 
[ ...... ] 

Válasz: 

[] Igen [] Nem 
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Csak ha a közbeszerzés 

fenntartott8: A gazdasági szereplő 
védett műhely, szociális 

vállalkozás9 vagy védett 
munk:ahely-
teremtési programok keretében 
fogja teljesíteni a szerződést? 
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő 
vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalók százalékos aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, 
hogy az érintett munkavállalók a 
fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
mely kategóriájába vagy 
kategóriáiba tartoznak. 

[ ] Igen [ ] N em 

[ ... ] 

[ .... ] 

Adott esetben, a gazdasági szereplő []Igen []Nem []Nem alkalmazható 
szerepel-e az elismert (minősített) 
gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e 
azzal egyenértékű igazolással (pl. 
nemzeti (elő )minősítési rendszer 
keretében)? 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz 
további részeit, e rész B. 
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szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, 
adott esetben töltse ki az V. részt, 
valamint mindenképpen töltse ki 
és írja alá a VI. részt. 

a) Kér:jük, adott esetben adja meg a 
jegyzék vagy az igazolás nevét és a 
vonatkozó nyilvántartási vagy 
igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás 
vagy tanúsítvány elektronikusan 
elérhető, kérjük, tüntesse fel: 

c) Kérjük, tüntesse fel a 
referenciákat, amelyeken a felvétel 
vagy a tanúsítás alapul, és adott 
esetben a hivatalos jegyzékben elért 

minősítést 10 : 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az 
összes előírt kiválasztási 
szempontra kiter:jed? 

a)[ ...... ] 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

{ .... .] { .... .] [ .... .] {. ... .] 
c) [ ...... ] 

d) []Igen []Nem 

6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattmió személyekre vonatkozó információt, ahányszor 
szükséges. 
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7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból 
szükséges. 

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 1 O-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek 
éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves 
forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, 
és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg 
az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 

8 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény 1II.l.5. pontját. 

9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 
beilleszkedése. 

10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, 
hogy KIZÁRÓLA G akkor töltse ki 
a hiányzó információt a IV. rész 
A., B., C. vagy D. szakaszában az 
esettől függően, 

Ita a vonatkozó hirdetmény vagy e) []Igen []Nem 
közbeszerzési dokumentumok ezt 
előírják: 
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e) A gazdasági szereplő tud-
e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és 
adók megfizetéséről, vagy meg 
tudja-e adni azt az információt, 
amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő számára, hogy 
közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen hozzáférhető 
nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információ kat: 

Részvétel formája: 

A gazdasági szereplő másokkal 
együtt vesz részt a közbeszerzési 

eljárásban7 11 

(internetcfm, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .][ .... .][ .... .} 

Válasz: 

[ ] Igen [ ] N em 

Ha igen, ké1jük, biztosítsa, hogy a többi érintett kiilön egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 

">~< -a 

Ha igen: 

a) Kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő csoportban betöltött 
szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, ... ): 

a): ( ...... ] 
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b) Kérjük, adja meg, mely b): [ ...... ] 
gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt 
részt vevő csoport tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő 

Adott esetben annak a résznek [ ] 
(azoknak a részeknek) a 
[eltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELÖIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és eimét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: :Válasz: 

Teljes név; : [ ...... ]; 
aszületési idő és hely, ha [ ...... ] 
szükséges: 

Beosztásimilyen minőségbenjár el: : [ ...... ] 

Postai cím: . [ ...... ] 
Telefon: [ ...... ] 

E-mail cím: [ ...... ] 
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Amennyiben szükséges, részletezze [ ...... ] 
a képviseletre vonatkozó 
információkat (a képviselet formája, 

i 
köre, célja 

ll Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 

stb.): 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACIT ÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett 
kiválasztási kritériumoknak és 
(adott esetben) az alábbi V. részben 
feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során 
a gazdasági szereplő igénybe veszi
e más szervezetek kapacitásait? 

Válasz: 

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. 
részben meghatározott információkal, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által 
aláírva. 
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Felhívjuk a figyelmet; hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy 
műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő 
vállalkozásához, különösen aminőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, 
akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV és az V részben meghatározott i 

információkat is1 2_ 

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő [ ]Igen [ ]Nem 
a szerződés bármely részét 
alvállalkozásba adni harmadik 
félnek? 

Ha igen, és arnennyiben ismert, két:iük, sorolja fel a 
javasolt alvállalkozókat: 

[ ... ] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagv a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az 
információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és 

< ~< 
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B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alválla/kozóra 
(a/vállalkozói kategóriára) nézve. 

III. rész: Kizárási okok 
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014124/EU irányelv 57. cikkének (l) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

l. Bűnszervezetben való részvétel13; 

2· Korrupció14; 

3· Csa/ás15; 

4· Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncse/ekmény16; 

12 Pl. aminőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. 
pont. 

13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi 
kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő 
korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a 
Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 
2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 200 3. 7 .31., 54. o.) 2. cikke (l) bekezdésében 
meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató 
ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 
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15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény l. cikke 
értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 

5· Pénzmosás vagy terrorizmus flnanszírozása17; 

6. Gyermekmunka és az emberkeres kedelem más formá/ 8 

Az irányelv 57. cikke (l) 
bekezdésében foglalt okokat 
végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott 
ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági 
szereplőt vagy a gazdasági szereplő 
igazgató, vezető vagy felügyelő 
testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban 
való döntéshozatalra vagy azok 
kontrolljára vonatkozó jogkörrel 
rendelkező tagját a fent felsorolt okok 
valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel 
ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 
közvetlenül meghatározott kizárás 
időtartama továbbra is alkalmazandó? 

Amennyiben igen, kérjük,20 adja 
meg a következő információkat: 

; Válasz: 

[] Igen []Nem 

, Ha a vonatkozó iriformáció elektronikusan elérhető, 
i kérjük, adja meg a következő információkal: 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

i dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[ .... .}[ .... .}[ .... .}[ .... .} 19 

a) Dátum: [],pont( ok): [ ], ok(ok): [] 
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, a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 
1-6. pontok közül melyik érintett, 
valamint az ítélet okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét 'b) [ ...... ] 
[ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül c) A kizárási időszak hossza( ...... ] és az érintett 
megállapítja: pont( ok) [ ] 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági 
szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok 
ellenére igazolják 

megbízhatóságát22 (Ön tisztázás)? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
. kérjük, adja meg a következ/J információkat: 
(interne/cím, a kibocsátó hatóság vagy testület; a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[ .... .} [ .... .} [ .... .} [ .... .} 21 

[ ] Igen [ ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ( ...... ] 

ezeket az intézkedéseket23: 

B: ADÓFIZETÉSI V AGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG 
MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

Adó vagy társadalombiztosítási 
járulék fizetése: 

Válasz: 
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Teljesítette-e a gazdasági szereplő 1 [] Igen []Nem 
összes kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
megfizetése tekintetében, mind a 
székhelye szerinti országban, mind 
pedig az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató 

16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 
(HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) l. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok 
magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, 
bűnsegélyt vagy kísérletet. 

17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) l. cikkében meghatározottak szerint. 

18 Az ernberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 
védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 
2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., l. o.) 2. cikkében 
meghatározottak szerint. 

19 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

2° Ké1jük, szükség szerint ismételje. 

21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban. 
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23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a 
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét 

ajánlatkérő tagállamában, ha ez 
eltér a székhely szerinti országtól? 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés 
megállapításának módja: 

l) Bírósági vagy 
közigazgatási határozat: 

:Adók 
l Társadalombiztosítási hozzájárulás 

~a) [ ...... ] a) [ ...... ] 

:b) [ ...... ] b) [ ...... ] 

-Ez a határozat jogerős és cl) [] Igen [] i cl) [] Igen []Nem 
végrehajtható? Nem 

-Kérjük, adja meg az ítélet vagy a - [ ] Igen [] - [] Igen [] Nem 
határozat dátumát. N em 

-Ítélet esetén, amennyiben erről - [ ...... ] . - [ ...... ] 
közvetlenül rendelkezik, a 
kizárás i időtartam hossza: . - [ ...... ] - [ ...... ] 

2) Egyéb mód? Kérjük, í c2) [ ... ] c2) [ ... ] 
részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági . d) [] Igen [] d) [] Igen [] Nem 
szereplő kötelezettségeit oly Nem 
módon, hogy az esedékes adókat Ha igen, kérjük, részletezze: [ ...... ] 
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társadalombiztosítási járulékokat és i Ha igen, kérjük, 
az esetleges kamatokat és részletezze: 
bírságokat megfizette, vagy ezek [ ...... ] 
megfizetésére kötelezettséget 
vállalt? 

.................................... 

Ha az adók vagy 
társadalombiztosításijárulékok 
befizetésére vonatkozó 
dokumentáció elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkal: 

; (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 2 4 

![ .... .}[ .... .}[ .... .] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL V AGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL 

KAPCSOLATOS OKOK25 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 
kizárás i okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 
hogy a "súlyos szakmai kötelességszegés" fogalma több különböző magatartásformát 
takarhat. 

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

A gazdasági szereplő tudomása 
szerint megszegte-e 

Válasz: 

, [ ] Igen [ ] N em 
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kötelezettségeit a környezetvédelmi, a 

szociális és a munkajog terén26? 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 

. a) Csődeljárás, vagy 
'b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

i Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? 

[]Igen []Nem 

i Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
; intézkedéseket: [ ...... ] 

: []Igen []Nem 

25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014124/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében 
hivatkozottak szerint 

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely 

hasonló helyzetben van27, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy biróság kezeli, 
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vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

Kérjük, részletezze: - [ ...... ] 

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek '- [ ...... ] 
miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 

teljesítésére28. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információ kat: 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 

szakmai kötelességszegést29? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más 
gazdasági szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

, (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .}[ .... .} 

[ ] Igen [ ] N em, 

. [ ...... ] 

'Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 
[ ] Igen [ ] N em 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket [ ...... ] 

[ ] Igen [ ] Nem 

[ ... ] 

57 



Van-e tudomása a gazdasági szerepiőnek 

bármilyen összeférhetetlenségrő130 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

·Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 
[] Igen []Nem 

i Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
· intézkedéseket: [ ...... ] 

[ ] Igen [ ] Nem 

: [ ... ] 
-~~·t~ ' "' 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő : [ ] Igen [ ] Nem 
vagy valamely hozzá kapcsolódó 
vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon 
a közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: ! [ ... ] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely [] Igen []Nem 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az említett 
korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési 
követelést 
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27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-j) pontokban fölsorolt esetek 
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés 
lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés 
teljesítésére. 

29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatározásait. 

30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
jelzettek szerint. 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve · 
a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 
nyilatkozatot, 

[ ... ] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 
[ ] Igen [ ] N em 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket [ .. o o •• ] 

[ ] Igen [ ] N em 
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b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő 
iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat megszerezni, 
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető 
információkat szolgáltatni, amelyek 
érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 
döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV V AGY A KÖZSZOLGÁL TATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK 
NEMZETI JOGSZABÁL Y AIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁS! OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok 

·Vonatkoznak-e a gazdasági 
szereplőre azok a tisztán nemzeti 
kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok 
meghatároznak? 

·Válasz: 

[ ] Igen [ ] Nem 
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Ha a vonatkozó hirdetményben 
vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus 

formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő 
információ kat: 

Amennyiben a tisztán nemzeti 
kizárási okok fennállnak, tett-e a 
gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kétjük, 
ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

31 [ .... .}[ .... .}[ .... .} 

[] Igen []Nem 

[ ...... ] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (a szakasz vagy e rész A-D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 
a: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szerepiőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
· szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat 
a IV. rész a szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki 
kellene töltenie: 

3 l Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Minden előirt kiválasztási 
szempont teljesitése 

Megfelel az előírt kiválasztási 
szempontoknak: 

Válasz: 

[ ] Igen [ ] N em 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

végzésére 

l) Be van jegyezve a letelepedés 
helye szerinti tagállamának 
vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába32: 

Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kéJ:iük, 
adja meg a következő 
információkal: 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 

A gazdasági szerepiőnek 
meghatározott engedéllyel kell- e 
rendelkeznie vagy meghatározott 

Válasz: 

[ ... ] 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület. a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .... .} [ .... .} [ .... .} 

l ] Igen [ ] N em 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, 
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szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő 
letelepedési helye szerinti 
országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa? 

Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, 
adja meg a következő 
információ kat: 

hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ ... ] [] 
Igen []Nem 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
• dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .}[ .... .} 

B:GAZDASÁGIÉSPÉNZÜGYIHELYZET 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet 

l a) A gazdasági szerepi ő ("általános") éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
pénzügyi évben a következő: 

.Y!gy 

Válasz: 

[ ...... ]év:[ ...... ] árbevétel: [ ...... ][ ... ] 
pénznem 
év: [ ...... ] árbevétel: [ ...... ][ ... ]pénznem 
év: [ ...... ] árbevétel: [ ...... ][ ... ]pénznem 

(évek száma, átlagos árbevétel): 
! ...... ),{ ...... ) [ ... ] pénznem 
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l b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 

következő 33(): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információkal: 

·········>>>>>>>>>>>>>> 

2a) A gazdasági szereplő éves 
("specifikus") árbevétele a szerződés által érintett 
üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az előírt 
pénzügyi évek tekintetében a következő: 

Vagy 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .}[ .... .} 

[ ...... ]év:[ ...... ] árbevétel: [ ...... ][ ... ] 
pénznem 
év: [ ...... ] árbevétel: [ ...... ][ ... ]pénznem 
év: [ ...... ] árbevétel: [ ...... ][ ... ]pénznem 

32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági 
szereplőinek egyes esetekben az adott mellék/etben meghatározott egyéb követelményeknek 
is meg kell felelniük. 

33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé 
teszik. 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a 
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

, b k'' tk "34 ev en a ove ezo : 

(évek száma, átlagos ár bevétel): 
[ ...... ],[ ...... ][ ... ]pénznem 
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Ha a vonatkozó irifánnáció elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő információka!: 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó infonnáció nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, 
kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének 
dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte 
üzleti tevékenységét: 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott pénzügyi 

mutatók35tekintetében a gazdasági szereplő 
kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) 
a következő(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük, adja meg a következő i'?formációkat: 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 
összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, 
kérjük. adja meg a következő iYl:formációkat: 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 
követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
. testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .}[ .... .} 

[ ...... ] 

(az előírt mutató azonosítása - x és 

36 ' ' ' 'k) [ ] y aranya - es az erte : .. . . .. , 

[ ...... ] 37 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .}[ .... .} 

[ ...... ] , [ ...... ][ ... ] pénznem 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .}[ .... .] 

[ ...... ] 
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hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban esetlegesen meghatározott 
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információ kat: 

(internet cím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos 
hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .][ .... .] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

~~ 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási 
szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban . 

. - -· 

Technikai és szakmai alkalmasság 

l a) Csak építési beruházás ra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a 
meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: 

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére 
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre 
áll, kérjük, adja meg a következő il1lormációkat: 

Válasz: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): [ ... ] 

Munkák: [. ..... ] 

(internetcim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .... .}[ .... .}[ .... .] 
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34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetövé teszik. 

35 Pl. az eszközök és a források aránya. 

36 Pl. az eszközök és a források aránya. 

37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

~38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elf~~~~~atnak öt évné! régebbi tapasztalatot 

J b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági szereplő a 

meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat 
végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a 

dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket40 : 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): [ ... ] 

2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy [ ...... ] 

műszaki szervezeteket41 veheti igénybe, különös tekintettel a 
minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: [ ...... ] 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések 
esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy 
műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 
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3) A gazdasági szereplő aminőség biztosítása érdekében a ( ..... ] 
következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi 

, és kutatási létesítményei a következők: 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátási lánc-irányítási és [ ...... ] 
ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése 
során: 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő 
szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetövé teszi termelési vagy műszaki 
kapacitásaira, és ametmyiben szükséges, a rendelkezésére 
álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42elvégzését. 
' ' ''''""""''o""'""~'' 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy(a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől fúggően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi 
intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai állományi
létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt: 

[]Igen []Nem 

a) [ ...... ] 

b) [ ...... ] 

[ ...... ] 

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: 
[. ..... ],[ ...... ], 
[ ...... ],[ ...... ], 
[ ...... ],[ ...... ], 
Év, vezetői létszám: 
[ ...... ] ,[ ...... ], 

b ö 



39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három 
évnél régebbi tapasztalatot 

40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő 
'vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a Il. rész C. szakaszában 
meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 

1 

42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy- amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja- nevében a szállító/szolgáltató 
' székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 

9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki 
felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 
szerződés teljesítéséhez: 

l O) A gazdasági szereplő a szerződés következőrészére (azaz 
százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést 

kötni43 : 

, ll) Árubeszerzés re irányuló közbeszerzési szerződés esetében: 

• A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó tennékekre 
vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy 
rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat 

[ ...... ],[ ...... ], 
[ ...... ],[. ..... ] 
[ ...... ] 

[ ...... ] 

[ ] Igen [ ] N em 

[ ] Igen [ ] Nem 

(internetcim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
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J! a a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja [. .... .][. .... .j[. .... .] 

1 
meg a következő információkal: 

I2)Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: []Igen []Nem 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzé-si 

. dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert 
1 
hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 

• kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy 
szabványokra való egyé11elmű hivatkozással igazolják a 
termékek megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy [ ... ] 
'milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthaták rendelkezésre: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkal: 

[. .... .} [. .... .} [. .... .} 

D: MINÖSÉGBIZTOSÍT ÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, 
amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési 
szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 
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Minőségbiztosítási rendszerek és Válasz: 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő []Igen []Nem 
olyan, független testület által 
kiállított igazolást, amely tanúsítja, 
hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára 
biztosított hozzáférésére vonatkozó 
szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja 
meg ennek okát, valamint azt, hogy 
milyen egyéb bizonyítási eszközök 
bocsáthaták rendelkezésre a 
minőségbiztosítási rendszert 

43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a 
szerződés egy részérealvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe 
veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra 
nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. 
szakaszát. 

illetően: 
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Ha a vonatkozó injórmáció 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő injórmációkat: 

- - -
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő 
olyan, független testület által 
kiállított igazolást, amely tanúsítja, 
hogy a gazdasági szereplő az 
előírt környezetvédelmi vezetési 
rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja 
meg ennek okát, valamint azt, hogy 
milyen egyéb bizonyítási eszközök 
bocsáthatók rendelkezésre 
a környezetvédelmi vezetési 
rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő infórmációkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .... .][ .... .][ .... .] 

[] Igen []Nem 

[ ...... ] [ ...... ] 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .... .][ .... .][ .... .] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vag}' a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
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alkalmazandó objektív és megkülönböztetés mentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 
típusáru) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 
'"'~ '''""~"Nm~"NNc•c '"'v'~" ~W"Nn••,•h•c,••••' 

A gazdasági szereplő a következő 
módon felel meg a részvételre 
jelentkezők számának 
· csökkentésére alkalmazandó 
objektív és megkülönböztetés 
mentes szempontoknak vagy 
szabál y oknak: 

Amennyiben bizonyos 
tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, 
tüntesse fel mindegyikre nézve, 
hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt 
dokumentumo kkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások valamelyike elektronikus 

formában rendelkezésre áll44, 
kérjük. hogy mindegyikre nézve 

Válasz: 

[ .... ] 

[]Igen []Nem 45 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[ .... .}[ .... .}[ .... .] 46 

73 



adja meg a következő 
információ kat: 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott( ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti 
II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak. 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre 
képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 

hozzájusson a kiegészítő iratokhoz 47, vagy 

44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

' 45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcim, a 
kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé 
teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, 

. ehhez csatolni kell a hozzájerésre vonatkozó jóváhagyást. 

b) Legkésőbb 2018. október l 8-án 48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az J rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő 
szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzájerjen ajelen e1:,rységes európai közbeszerzési 
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dokumentum [a megfelelő rész/szakaszipont azonosítása} alatt a [a közbeszerzési eljárás 
azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. 

Keltezés, hely, és- ahol megkívánt vagy szükséges- aláírás( ok): [ ...... ] 

. 48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti 
: végrehajtásától ftiggően. 
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 
62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásáról 

Alulírott ...................... , mint a(z) .............. (székhely: ............... ), mint ajánlattevő 13 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

ajánlatkérő által indított "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

............................. , 2016 ........................... . 

cégszerű aláírás 

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az 
ajánlathozt 

13 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel eselén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról 

Alulírott ............................. , mint a(z) .......................................... (cég neve és 

székhely) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője* a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (4) bekezdése 
alapján 

n y i l a tk o z om, hogy 

a( z) ............................................. ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról szóló 2004. évi 
XXXIV. (Kkvt.) törvény 2-3. §-ai értelmében: 

- mikrovállalkozásnakminősül 

- kisvállalkozásnak minősül 
- középvállalkozásnakminősül 

- nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.* 

.......................... 2016 ................... hó ...... nap 

cégszerű aláírás 

*A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az 
ajánlathoz l 

Megjegyzés: 
l A kis- és középvállalkozások meghatározása 
2. §A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint 
a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 
3.§ (l) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 5 O főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb J O millió eurónak megfelelő 

forintösszeg 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
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a) összes foglalkoztatotti létszáma l O főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintössze g. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 

vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy 
együttesen meghaladja a 25%-ot. 

(5) A (4) bekezdésbenfoglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. §l. pontjában 
meghatározott befektetők részesedése esetében. 

(6) Ahol jogszabály "KKV-t ", "mikro-, kis- és középvállalkozást ", illetve "kis- és 
középvállalkozást" említ, azon- ha törvény másként nem rendelkezik az e törvényszerinti 
KKV-t kell érteni./ 
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott mint a( z) 

(székhely: 

ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazam 

_________ (szig.sz.: _____ ; szül.: ; an.: ; lakcím: 

_____________ __!, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat ajánlatkérő által indított "Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített 

Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban készített ajánlatunkat aláírásával lássa 
el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult ( meghatalmazott aláírása) 

képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lak cím: Lak cím: 
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10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nyilatkozat elektronikus és papír alapú példány egyezőségéről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 

"Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 

közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam benyújtott jelentkezés papír alapú és 

elektronikus példánya egymással mindenben szó szerint megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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ll. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS, AMELY EGYBEN MŰSZAKI-SZAKMAI 
LEÍRÁSKÉNT IS SZOLGÁL (KÜLÖN EXCEL FILE-BAN CSATOLV A) 
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET 

NYILATKOZAT 

alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 

"Hidegélelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 

közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, mindenben megfelelek a felhívás III.2.3. Ml és M2. 

pontjaiban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek, amelyet az ajánlatkérő 

Kbt. 69. §(4) bekezdése szerinti felhívására igazolni fogok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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