
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

:s-::t:s . számú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 

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 211 A. § 
(3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása a települési 
önkormányzat feladata az általa fenntartott intézményekben. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az eljárás megindítását 
jóváhagyó döntése esetén az ajánlati felhívás hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzésére a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére negyedik alkalommal kerül majd közzétételre. 

2016 augusztusában a száraz-, konzerv- és fűszértáru tekintetében, 2017 júniusában a kenyér 
és pékáru vonatkozásában került sor eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítására, mely 
termékkörökre a szerződést megkötöttük. A zöldség, gyümölcs, tojás beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési értékhatár emelése miatt versenyeztetési eljárás eredményeképpen 2017 
februárjában szállítási keretszerződés került megkötésre. 2017 novemberében a Bizottság 
döntése alapján eredményes közbeszerzési eljárás zárul a szárazáru és fűszértáru, valamint a 
befőtt és konzerváru vonatkozásában, mely döntés alapján a szerződések megköthetők. 

A közbeszerzési felhívásokban szereplő további termékkörök tekintetében az eljárás 
eredménytelen volt, így új eljárás indítását kezdeményezem. 

A gazdasági szereplőkjelen közbeszerzési eljárásban hat részre tehetnek ajánlatot a következő 
mennyiségek vonatkozásában: 

l . rész: mirelit áru: 40 923 kg 
2. rész: tej , tejtermék: 121694,975 liter; 21345,39 kg; 441 csomag; 6866 db 
3. rész: hús: 35.195,5 kg 
4. rész: húskészítmény: 9942,825 kg 
5. rész: zöldség, gyümölcs, tojás: 217.472,8 kg; 113.910 db; 424 doboz 
6. rész: gyümölcslésűrítmények: 1970 liter 

A fenti hat termékkör tekintetében a szerződés megkötésétől számított huszonnégy hónapos 
határozott időtartam kerül majd a szerződésben rögzítésre, így valamennyi rész 
vonatkozásában- sikeres eljárás esetén-egyidejűleg járnak majd le a szerződések. 
Tekintettel arra, hogy a zöldség, gyümölcs, tojás beszerzésének összértéke az egybeszámítási 
szabályra is figyelemmel el fogja érni a közbeszerzési értékhatárt (64 135 830 Ft), e 
termékkör tekintetében is közbeszerzési eljáráslefolytatására kell, hogy sor kerüljön . 



Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás ezúttal lehetőleg minden rész tekintetében 
eredményes legyen, az augusztusi kiíráshoz képest további elemek vonatkozásában 
változtattuk meg a dokumentációt: 

l. A hús, húskészítmény részt ketté bontottuk hús (3. rész), valamint húskészítmény (4. 
rész) részekre annak érdekében, hogy több gazdasági szereplő tudjon ajánlatot tenni, 
2. egyes termékek esetében nem kérünk be gyártmánylapot, 
3. módosítottunk a specifikációkon, százalékos arányban tágabban határoztunk meg 
bizonyos tételeket a megajánlható termékek körének bövítése érdekében (pl. hal esetében 
12% helyett l O% glazúr is elfogadható) 
4. a hibás termék cseréjére vonatkozó kötelezettség teljesítésének időtartamát két óráról 
négy órára emeltük annak érdekében, hogy távolabbi székhelyű, telephelyü gazdasági 
szereplő is részt vehessen az eljárásban, 
5. mellőztük a HACCP és a Kosher-tanúsítvány előírását. 

A bölcsődék ellátása, a hidegélelmiszer szállítása jelenleg is jogszerűen történik azon 
hidegélelmiszerek és főzés i alapanyagok vonatkozásában is, amelyek tekintetében a 20 l 7. év 
folyamán lebonyolított három közbeszerzési eljárás nem lett eredményes, tekintettel arra, 
hogy a hatályban lévő jelenlegi szerződések hatálya a sikeres közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződések hatályba lépéséig tart. A lefolytatott három 
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján azonban megállapítható, hogy a 
jelenlegi szállítók átlagosan 30-40%-kal drágábban szállítanak a ténylegesen elérhető áraknál, 
jelentős megtakarítást lehetne elérni, ha az új közbeszerzési eljárás valamennyi rész 
tekintetében eredményes legyen. 

A bölcsődei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges hidegélelmiszerek (mirelit áru, tej , 
tejtermék, hús, húskészítmény, zöldség, gyümölcs, tojás, gyümölcslésűrítmények) 
mennyisége és fajtája a bölcsődei élelmezésvezetők felvetései, Hatolkai Máté szakértő, 
valamint a várható igények figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
A tavalyi év tapasztalatai alapján, a várható költségek figyelembevételével az "Élelmiszeripari 
alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárás 305 636 243 Ft összegű előzetesen becsült nettó értékkel került meghatározásra a 
+ 30%-os mennyiségi eitérési lehetőséget is figyelembe véve, amely alapján a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása kötelező. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott Tender Expert Kft. (ügyvezető: dr. Magyar Adrienn felelős 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó) és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 
biztosításával megbízott Hatolkai Máté szakértő a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és a 
Jegyzői Főosztály közreműködésével összeállította az "Élelmiszeripari alapanyagok 
beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az 
ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, amelynek része a nyertes 
ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződéstervezet is. 

A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére - sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén 
- 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 
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közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra, mivel a 
beszerzés előzetesen becsült értéke eléri az uniós értékhatárt. 

II. Hatásvizsgálat 

Az eljárás eredményeként az Önkormányzat a piac résztvevői közül kiválasztja a legjobb ár
érték arányú ajánlatot, amellyel a leggazdaságosabban tudja megoldani a bölcsődei 
gyermekétkeztetést 

III. A végrehajtás feltételei 

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

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

A szerződés időtartamára (a szerződéskötéstől számított 24 hónapra) a Képviselő-testület a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. és 2019. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeleteiben biztosítja a szükséges fedezetet. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l . mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. november" P- -" 

r. Pap Sándor~-

pontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

... /2017. ( ........ )határozata 
az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 

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

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

4. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a 
polgármestert, hogy a 2018-tól 2019-ig terjedő időszakban gondoskodjék a szükséges fedezet 
tervezéséről. 

Határidő: 

Feladatköré ben érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
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•** * * 
* * * * *** 

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

l. mellékleta . ..12017. (. .... .)ha 

Ajánlati/részvételi 
2014/24 

tározalhoz 

felhívás 
/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

1.1) Név és címek'Oelö(je meg az e(járásértfelelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név : Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postai cím: Szent László tér 29. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU-101 

Kapcsolattartó személy : Varga Noémi 

E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kobanya.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Hivatalos név: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Postai cím: Körösi Csoma sétány 8. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU-101 

Kapcsolattartó személy: Fehérvári né Mészáros Zsuzsanna 

E-mail : zsuzsifehervari@kobanyaibolcsodek.t-online.hu 

Internetcím(ek) 

Az aján latkérő általános címe: (URL) www.kobanyaibolcsodek.hu 

A felhasználói oldal címe: 

1.2 Közös közbeszerzés 

!ZIA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Postai irányítószám: ll 02 

Postai irányítószám: ll 02 

Nemzeti azonosítós zárn: 2 

AKIS790 

Ország: HU 

Telefon: 06-1-433-8165 

Fax: +36 14338230 

Nemzeti azonosítós zárn: 2 

AK20 169 

Ország: HU 

Telefon: +36 1260 2139 

Fax: +36 12621041 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogsza bál y: 

DA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

1.3) Kommunikáció 



x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen : (URL) 

http://www.kobanya.hu/?module=news&action=list&fname=elemiszer beszerz bolcsodek 

(}\közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el : (URL) 

További információ a következő címenszerezhető be 

Oa fent említett cím 

x másik cím: (adjon meg másik cimet) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (l l 02 Budapest, Szent László 
tér 29. l. em. 131. iroda) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

Oelektronikusan: (URL) 

O a fent említett címre 

x a következő címre: (adjon meg másik cimet) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29. l. em. 131. iroda) 

0Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. 
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

1.4) Az ajánlatkérő típusa 

OMinisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, 
valamint regionális vagy helyi részlegeik 

O Nemzeti vagy szövetségi irodaihivatal 

O Regionális vagy helyi hatóság 

1.5) Fő tevékenység 

x Általános közszolgáltatások 

O Honvédelem 

O Közrend és biztonság 

O Környezetvédelem 

O Gazdasági és pénzügyek 

0 Egészségügy 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) A beszerzés mennyisége 

x Regionális vagy helyi irodaihivatal 

Ü Közjogi intézmény 

O Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet 

~gyéb típus: 

O Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

OSzociális védelem 

O Szabadidő, kultúra és vallás 

O Oktatás 

O Egyéb tevékenység: 

11.1.1) Elnevezés: Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Hivatkozási szám: 2 

részére 

11.1.2) Fő CPV-kód: 15800000-6 Kiegészítő CPV -kód: 1• 2 [ ][ ][ ][] 

11.1.3) A szerződés típusaO Építési beruházás x Árubeszerzés 0 Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4) Rövid meghatározás: Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére az alábbi 6 
részajánlati körben: 

l. rész: mirelit áru: 40 923 kg 
2. rész: tej, tejtermék: 121694,975 liter; 21345,39 kg; 441 csomag; 6866 db 



3. rész: hús: 35.195,5 kg 
4. húskészítmény: 9942,825 kg 
5. zöldség, gyümölcs, tojás: 217.472, 8 kg; 113.910 db, 424 doboz 
6. rész: gyümölcslé sűrítmények: 1970 liter 

Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől valamennyi rész esetében jogosult +30%-kal eltérni. 

11.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:2 

Érték áfa nélkül : [305636243] Pénznem: [H][U][F] 

(Kere/megállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus bes::er::ési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

11.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll x igen Onem 

Ajánlatok x valamennyi részre O legfeljebb a következő szám ú részre nyújthatók be: [ ] O csak egy részre nyújthatók be 

D Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximáli s száma: [ J 

D Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerzödéseket: 

11.2) Meghatározás 1 

11.2.1) Elnevezés: 2 mirelit áru 

11.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fö CPV -kód: 115896000-5 Mélyfagyasztott termékek 

15220000-6 Fagyasztott hal , halfilé és egyéb halhús 

15330000-0 Feldolgozott gyümölcsök és zöldségek 

Kiegészítő CPV -kód : 1• 2 [ ][ ][ ][] 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU-l O l A teljesítés fö helyszíne: Budapest Főváros X. kerü leti bölcsödék 

11.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

Rész száma: 2 l 

40.923 kg mirelit áruszállítása a műszaki-szakmai leírásban részletesen meghatározottak szerint. A részletes specifikációt és 
terrnékenkénti mennyiséget, kiszerelést a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú "szakmai leírás és árazatlan költségvetési 
kiírás" megnevezésű melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendö termékek többfélesége és nagy száma miatt a 
részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás részeként közzétenni. 

A fenti mennyiségek 24 hónapos id őszakra értendöek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtöl +30%-kal eltérhet. 

Ahol ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása miatt történt és ajánlatkérő a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére figyelemmel 
"azzal egyenértékű" terméket is elfogad. Ahol aján l atkérő meghatároz minöséget, összetételt, attó l eltérni csak egyenértékű 
minöségű termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben aján lattevő nem tudja 
gyártmánylappal igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minös"égű az ajánlatkérő által e lőírt minöséggel. úgy az 
adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai leírásban szereplö kiszereléstől az ajánlattevő maximum +/- 5%
kal térhet el. Ettő l nagyobb kiszerelésbeli eltérés esetén az ajánlat érvénytelen . 

A kiszerelés oszlopban szerep lö legkisebb mennyiséget is köteles kiszállítani a nyertes ajánlattevő külön díj fe lszámítása nélkül! 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatáro::ása) 

11.2.5) Értékelési szempontok 



x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium- Név: aminőségi hibás termékek kicserélésének határideje percben megadva (az ajánlatkérő jelzésétől 
számítva maximum 240 perc)/ Súlyszám: 1• 2• 2030 

Név: az utórendelés teljesítésének határideje a megrendelés leadásától számítva percben kifejezve (maximum 240 perc)/ 
súlyszám: 20 

0 Költség kritérium- Név: l Súlyszám: 1• 20 

x Ár- Súlyszám: 21 50 

ÜAz ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 

11.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [2516221 O] Pénznem: [H][U][F] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében- becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

11.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [24] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam : [ l 
vagy Kezdés : (nnlhh/éééé) l Befejezés: (nnlhh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható Üigen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyí/t 
eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum : [ ] / Maximális szám: 2 [ l 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok Üigen x nem 

11.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók x igen Onem Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 30%-kal eltérhet 

11.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

0Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Ü igen xnem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14) További információ: 

11.2.1) Elnevezés: 2Tej, Tejtermék l Rész száma: 22 

11.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV -kód: 115500000-3 Tejtermék 

1551 0000-6 Tej és tejszín 

15530000-2 Vaj 

15540000-5 Sajttermékek 

Kiegészítő CPV -kód: 1• 2 [ ][ ][ ][] 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1HU-IOJ A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros X. kerületi bölcsődék 



11.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

441 csomag; 6866 db; 21345,39 kg és 121694,975 liter t~j , tejtermék szállítása a műszaki-szakmai leírásban részletesen 
meghatározottak szerint. A részletes specifikáció! és termékenkénti mennyiséget. kiszerelés! a közbeszerzési dokumentumok excel 
formátumú "szakmai leírás és árazallan költségvetési kiírás" megnevezésű melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a 
beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikáció! az ajánlatkérő nem tudja a felhívás 
részeként közzétenni. 

A fenti mennyiségek 24 hónapos id őszakra értendőek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +30%-kal eltérhet. 

Ahol ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása miatt történt és ajánlatkérő a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére figyelemmel 
"azzal egyenértékű" terméket is elfogad. Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű 
minőségü termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem tudja 
(gyártmánylappal, tanúsítvánnyal) igazolni, hogy az általa megaján lott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő álta l előírt 
minőségge l, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai leírásban szereplő kiszereléstől az ajánlattevő maximum +/- 5%
kal térhet el. Ettől nagyobb kiszerelésbeli eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. A kiszerelés oszlopban szereplő legkisebb 
mennyiséget is köteles kiszállítani a nyertes ajánlattevő külön díj felszámítása nélkül! 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásjellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

11.2.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőség i kritérium- Név: a minöségi hibás termékek kicserélésének határideje percben megadva (az ajánlatkérő jelzésétől 
számítva maximum 240 perc)/ Súlyszám: 1• 2• 2030 

Név: az utórendelés teljesítésének határideje a megrendelés leadásától számítva percben kifejezve (maximum 240 perc)/ 
súlyszám: 20 

0 Költség kritérium- Név: l Súlyszám: 1• 20 

x Ár- Súlyszám: 21 50 

ÜAz ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 

11.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [76 268 61 l] Pénznem: [H][U][F] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

11.2. 7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban : [24] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam : [ ] 

vagy Kezdés : (nnlhhléééé) l Befejezés: (nnlhhléééé) 

A szerződés meghosszabbítható Ü igen xnem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezök tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] l Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezök számának korlátozására vonatkozó objektív szempon tok : 

11.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok Ü igen x nem 

11.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók x igen Onem Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtöl + 30%-kal eltérhet. 

11.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

0 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani , vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 



11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Üigen xnem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14) További információ: 

11.2.1) Elnevezés: 2Hús l Rész száma: 23 

11.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV -kód: 1 15100000-9 Ál lati termékek, hús és húskészitmények Kiegészítő CPV -kód: 1
• 

2 [J[ J[ J[] 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1HU-I Ol A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros X. kerületi bölcsődék 

11.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

35 .195,5 kg hús szállítása a műszaki-szakmai leírásban részletesen meghatározottak szerint. A részletes specifikációt és 
termékenkénti mennyiséget, kiszerelést a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú "szakmai leírás és árazat lan költségvetési 
kiírás" 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 közzétenni. 

A fenti mennyiségek 24 hónapos id őszakra értendőek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +30%-kal eltérhet. 

Aho l ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása miatt történt és ajánlatkérő a 321 /2015. (X.30.) Karm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére figyelemmel 
"azzal egyenértékű" terméket is elfogad. Ahol aján latkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű 
minőségű termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem tudja 
(tanúsítvánnyal) igazolni , hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az aján l atkérő által előírt minőséggel , úgy az 
adott rész tekintetében aján lata érvénytelen lesz. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai leírásban szereplő kiszereléstől az aján l attevő maximum +/- 5%
kal térhet el. Ettől nagyobb kiszerelésbeli eltérés esetén az ajánlat érvénytelen . A kiszerelés oszlopban szereplő legkisebb 
mennyiséget is köteles kiszállítani a nyertes aján l attevő külön díj felszámítása nélkül! 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásjellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghaláro::ása) 

11.2.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minöségi kritérium- Név: aminőségi hibás termékek kicserélésének határideje percben megadva (az ajánlatkérő jelzésétől 
számítva maximum 240 perc)/ Súlyszám: 1• 2• 2030 

Név: az utórendelés teljesítésének határideje a megrendelés leadásától számítva percben kifejezve (maximum 240 perc)/ 
súlyszám: 20 

O Költség kritérium- Név: l Súlyszám: 1• 20 

x Ár- Súlyszám : 11 50 

ÜAz ár nem az egyetlen odaíté lési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 

11.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [46245453] Pénznem: [HJ[UJ[F] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében- becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

11.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [24] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés: (nnlhh/éééé) l Befejezés: (nnlhh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható Üigen xnem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyí/t 



elj"árások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ l 
vagy Tervezett minimum: [ l l Maximális szám: 2 [ l 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok Ü igen x nem 

11.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók x igen Onem Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 30%-kal eltérhet. 

11.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

0Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Ü igen x nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14) További információ:A műszaki-szakmai leírásban jelölt sertéshús termékek esetében kiváló sertéshús vagy azzal 
egyenértékű tanúsítványt kér ajánlatkérő csatolni az ajánlatba ami nőség ellenőrzése érdekében. 

11.2.1) Elnevezés: 2 húskészítmények Rész száma: 24 

I 1.2.2) További CPV -kód( ok):2 

Fő CPV -kód : 115100000-9 Állati termékek, hús és húskészitmények Kiegészítő CPV-kód : 1• 2 [][][][l 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU-J O l A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros X. kerületi bölcsődék 

11.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

9942,825 kg húskészítmény szállítása a műszaki-szakmai leírásban részletesen meghatározottak szerint. A részletes specifikáció! és 
termékenkénti mennyiséget, kiszerelés! a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú "szakmai leírás és árazatlan költségvetési 
kiírás" megnevezésű melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a 
részletes szakmai specifikáció! az ajánlatkérő nem tudja a felhívás részeként közzétenni . 

A fenti mennyiségek 24 hónapos id őszakra értendőek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +30%-kal eltérhet. 

Ahol ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása miatt történt és ajánlatkérő a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére figyelemmel 
"azzal egyenértékű" terméket is elfogad. Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű 
minőségű termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem tudja 
(gyártmánylappal, tanúsítvánnyal) igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt 
minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai leírásban szereplő kiszereléstől az ajánlattevő maximum +/- 5%
kal térhet el. Ettől nagyobb kiszerelésbeli eltérés esetén az ajánlat érvénytelen . A kiszerelés oszlopban szereplő legkisebb 
mennyi séget is köteles kiszállítani a nyertes ajánlattevő külön díj felszámítása nélkül! 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szaigáitatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium- Név: aminőségi hibás termékek kicserélésének határideje percben megadva (az ajánlatkérő jelzésétől 
számítva maximum 240 perc)/ Súlyszám: 1• 2• 2030 

Név: az utórendelés teljesítésének határideje a megrendelés leadásától számítva percben kifejezve (maximum 240 perc)/ 
súlyszám: 20 

O Költség kritérium- Név: l Súlyszám: 1• 20 



x Ár - Súlyszám: 21 50 

ÜAz ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 

11.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [20909198] Pénznem: [H][U][F] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

11.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [24] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés : (nn/hhléééé) l Befejezés: (nnlhh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható Üigen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyí/t 
eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagyTervezett minimum: [ ] l Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok Üigen x nem 

11.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók xigen Onem Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 30%-kal eltérhet. 

11.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

0Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokbó l finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Ü igen x nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14) További információ: 

11.2.1) Elnevezés: 2 Zöldség, gyümölcs, tojás 

11.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV -kód: 1 03220000-9 Zöldségek, gyümölcsök és diófél ék 

Kiegészítő CPV -kód : 1• z [ ][ ][ ][] 

03221000-6 Zöldségfélék 

15300000-1 Gyümölcs, zöldségfé lék és kapcsolódó termékek 

1533 ll 00-8 Friss vagy fagyasztott zöldség 

1533 1140-0 Leveles zö ldségek és káposztafél ék 

03221112-4 Répa 

032211 13-1 Hagymafélék 

03142500-3 Tojás 

03221100-7 Gumós és gyökérzöldség 

03221 120-3 Gumós zö ldség 
03221200-8 Gyümölcszöldség 

03221210-1 Bab 

l Rész száma: 25 



03221220-4 Borsó 

03221230-7 Paprika 

03221240-0 Paradicsom 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1HU-1 O l A teljesítés fö helyszíne: Budapest Főváros X. kerületi bölcsödék 

11.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

217.472, 8 kg, 113 .9 10 db, 424 doboz zöldség, gyümölcs és tojás szállítása a műszaki-szakmai leírásban részletesen 
meghatározottak szerint. A részletes specifikáció! és termékenkénti mennyiséget, kiszerelés! a közbeszerzési dokumentumok excel 
formátumú "szakmai leírás és árazatlan költségvetési kiírás" megnevezésű melléklete tartalmazza, tekintettel arra. hogy a 
beszerzendö termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikáció! az ajánlatkérő nem tudja a felhívás 
részeként közzétenni . 

A fenti mennyiségek 24 hónapos id őszakra értendöek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtöl +30%-kal eltérhet. 

Ahol ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása miatt történt és ajánlatkérő a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére figyelemmel 
"azzal egyenértékű" terméket is elfogad. Ahol ajánlatkérő meghatároz minöséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű 
minöségű termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben aján l attevő nem tudja 
(gyártmánylappal, tanúsítvánnyal) igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minöségű az ajánlatkérő által elő írt 

minöséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai leírásban szereplö kiszereléstől az ajánlattevő maximum +/- 5%
kal térhet el. Ettől nagyobb kiszerelésbeli eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. A kiszerelés oszlopban szerep lö legkisebb 
mennyiséget is köteles kiszállítani a nyertes aján l attevő külön díj felszámítása nélkül! 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

11.2.5) Értékelési szempontok 

xAz alábbiakban megadott szempontok 

x Minöségi kritérium- Név: aminőségi hibás termékek kicserélésének határideje percben megadva (az ajánlatkérő jelzésétől 
számítva maximum 240 perc)/ Súlyszám:301• 2• 20 

Név: az utórendelés teljesítésének határideje a megrendelés leadásától számítva percben kifejezve (maximum 240 perc)/ 
súlyszám: 20 

O Költség kritérium- Név: l Súlyszám: 1• 20 

xÁr- Súlyszám: 50 21 

ÜAz ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 

11.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [130125671] Pénznem : [H][U][F] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

11.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [24] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam : [ ] 

vagy Kezdés : l Befejezés: 

A szerzödés meghosszabbíthatóÜ igen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11 .2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ( nyílteljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezök tervezett száma: [J 

vagy Tervezett minimum: [] l Maximális szám:2 [J 

A je lentkezök számának korlátozására vonatkozó objektív szempon tok: 

11.2. 10) Változatokra vonatkozó információk 



Elfogadható változatok Üigen x nem 

11.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók x igen Onem Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 30%-kal eltérhet. 

11.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

0 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani , vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos O igen x nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2. 14) További információ: 

11.2.1) Elnevezés: 2Gyümölcslé sűrítmények Rész száma: 26 

11.2.2) További CPV -kód( ok): 2 

Fő CPV -kód: 115321 000-4 Gyümölcslevek Kiegészítő CPV -kód: 1• 2 [ ][ ][ ][] 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU-l O l A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros X. kerü leti bölcsődék 

11.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

1970 liter gyümölcslé sűrítmény szállítása a műszaki-szakmai leírásban részletesen meghatározottak szerint. A részletes 
specifikációt és termékenkénti mennyiséget, kiszerelést a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú "szakmai leírás és 
árazatlan költségvetési kiírás" 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 közzétenni . 

A fenti mennyiségek 24 hónapos időszakra értendőek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +30%-kal eltérhet. 

Ahol ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása miatt történt és ajánlatkérő a 321 /20 l 5. (X .30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére figyelemmel 
"azzal egyenértékű" terméket is elfogad. Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attó l e ltérni csak egyenértékű 
minőségű termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem tudja 
(gyártmánylappal, tanúsítvánnyal) igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt 

minőséggel , úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki-szakmai leírásban szereplő kiszereléstől az ajánlattevő maximum +/- 5%
kal térhet el. Ettől nagyobb kiszerelésbeli eltérés esetén az ajánlat érvénytelen . A kiszerelés oszlopban szereplő legkisebb 
mennyiséget is köteles kiszállítani a nyertes ajánlattevő külön díj felszámítása nélkül! 

(az épitési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásjellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium- Név: aminőségi hibás termékek kicserélésének határideje percben megadva (az ajánlatkérő jelzésétől 
számítva maximum 240 perc)/ Súlyszám: 1• 2• 2030 

Név: az utórendelés teljesítésének határideje a megrendelés leadásától számítva percben kifejezve (maximum 240 perc)/ 
súlyszám: 20 

O Költség kritérium- Név: l Súlyszám: 1
• 

20 

x Ár- Súlyszám: 21 50 

ÜAz ár nem az egyetlen odaítélés i kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 

11.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül : [6925 l 00] Pénznem: [H][U][F] 

(keretmef(állapodások vaRYdinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 



vonatkozóan) 

11.2. 7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [24] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam : [ ] 

vagy Kezdés : (nnlhh/éééé) l Befejezés: (nnlhh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható Üigen x nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

11.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyí/1 
eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett minimum : [ ] l Maximális szám: 2 [ l 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempon tok : 

11.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok Ü igen x nem 

11.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók x igen Onem Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 30%-kal eltérhet. 

11.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

0Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Üigen xnem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14) További információ: 

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

lll. 1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

valamennyi rész esetében: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 

aki (amely) a Kb t. 62. § (l )-(2) bekezdésben foglalt ki záró okok hatálya alatt áll. 

A Kbt. 74. § (l) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, al vállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről akizáró ok az eljárás során következett be. 

A megkövetelt igazoJási mód: 

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet ll. Fejezetének megfelelően , az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kb t. 62. § (l )-(2) bekezdésének hatálya alá. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát 

megelőzően, megfelelő határidő tűzésével - hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az 

ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolásokat - a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 

321 /2015. (X . 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. és 9. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania; - a nem Magyarországon 

letelepedett ajánlattevőnek a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet lll. Fejezet 10. és ll. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. 



A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (l) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő 

alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 

62. § (l )-(2) bekezdéseiben foglalt ki záró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő 

alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) 

bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. 

Az ajánlattevő egyebekben ajánlatában a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés 

teljesítéséhez a Kbt. 62. §szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani , ha az 

ajánlattevő az ajánlatban nem nevez meg alvállalkozót. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi , mint a felhívás feladásának a napja. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában és a 36. §-ában meghatározott minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem 
esik valamely kizáró ok hatálya alá, a 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 elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzékszerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a 8-ll. §-ban foglalt 
egyéb igazoJási módok helyett. 

A Kb t. 65.§ Cl) bekezdés c) pontja alapján a szakmai tevékenység végzésére jogosító alkalmassági követelmény: 

SZ l . Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik FELÍR azonosítóval. 

IgazoJási mód : Kérjük megadni az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján felhívott ajánlattevő FELÍR 
azonosítóját annak igazo Jására, hogy az ajánlattevő jogosult élelmiszer kereskedelmi tevékenység folytatására. 

Előzetes igazoJási mód: Ajánlatkérő a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelete 2. § (5) bekezdése szerint az SZ l. alkalmassági 
követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

111.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

DA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

valamennyi rész esetében: 

P l . Az alkalmassági követelmény a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (l) bekezdés c) pontja alapján igazolható az előző három 
mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (l. rész: mirelit áru; 2. rész: tej és/vagy tejtermék; 3. rész: 
hús, 4. rész: húskészítmény, 5. rész: zöldség, gyümölcs, tojás, 6. rész: gyümölcslé sűrítmények) származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól fliggően , hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. §(3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P.l) szerinti irattal azért nem rendelkezik, 

mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az 

alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 56. 

§] során felvilágosítást kérni . A kiegészítő tájékoztatás-kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, 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, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik. 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Ajánlatkérő a 321 /2015. (X . 30.) Korm. rendelete 19. §(7) bekezdésére hivatkozva közli: 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 - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a 

minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 



tagállamában letelepedett gazdasági szereplö által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját 

vezető szervezettöl származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett. 

Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 32112015. (X . 30.) Korm. rendelete l. § (l) bekezdéseszerint az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott 

alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelete 2. § (5) bekezdése szerint az alkalmassági 

követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett gazdasági szereplö egyszerű nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által 

meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

lgazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával 

- az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, megfelelő határidő tűzésével - hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok 

benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Nem magyarnyelvű nyilvántartás 

esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyarnyelvű felelős fordításának benyújtását. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az elmúlt 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (l. rész: mirelit 
áru ; 2. rész: tej és/vagy tejtermék; 3. rész: hús; 4. rész: húskészítmény; 5. rész: zöldség, gyümölcs, tojás; 6. rész: gyümölcslé 
sűrítmények) szerinti nettó árbevétele összesen eléri az l. rész esetében a 14 millió Ft-ot, a 2. rész esetében a 44 millió Ft-ot, a 3. 

rész tekintetében a 26 millió Ft-ot; a 4. rész tekintetében a 12 millió Ft-ot, és az 5. rész tekintetében a 75 millió Ft-ot, valamint a 6. 
rész esetében a 3 millió Ft-ot. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közüllegalább egyiknek meg kell felelnie a fenti követelménynek. 

111.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

OA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

valamennyi rész esetében: 

Ml. A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (l) bekezdés a) pontja alapján az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdései alapján felhívott ajánlattevőnek be kell mutatnia a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három 
év (36 hónap) során teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával , azaz a megpályázott részajánlati körök szerinti 
élelmiszerfajtákkal (árucsoportokkal) azonos szállítási referenciáit, a megpályázott részajánlati körök szerinti élelmiszerfajtáknak 
(árucsoportoknak) megfelelő bontásban. 

Az 1-5 . részek esetében: 

M2. A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (l) bekezdés c) pontjára figyelemmel az igazolások benyújtására a Kb t. 69. § (4 )-(7) 
bekezdései alapján felhívott ajánlattevő csatolja az ajánlattal érintett közbeszerzés tárgyára kiterjedő, működtetett HACeP
rendszerére vagy ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerére vonatkozó érvényes tanúsítványátligazolását, vagy az 
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettöl származó egyenértékű tanúsítványát (egyszerű másolatban). Ezek hiányában 
ajánlatkérő a Kormányrendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelöen elfogadja ajánlattevő egyenértékű 
minöségbiztosítási intézkedései egyéb bizonyítékait, amennyiben ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minöségbiztosítási 
intézkedések megfelelnek az előírt minöségbiztosítási szabványoknak. Ajánlatkérő egyéb bizonyíték körében elfogadja a bevezetett, 
és működtetett rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt 
másolatát, továbbá ajánlattevő nyilatkozik, hogy azt a hatályos jogszabályoknak megfelelöen működteti. 

Az M l. alkalmassági követelménynek történő megfelelést 
- amennyiben a szerzödést kötő másik fél a Kb t. 5. § (l) bekezdés a~) és e) pon~ja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi 
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minösül, az 
általa kiadott vagy aláírt igazo lássa!, 
- amennyiben a szerzödést kötő másik fél az előző bekezdésben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy 

az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával kell igazolni. 

A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 . § (2) bekezdésére figyelemmel az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a 
következő adatokat: 

a szerzödést kötő (megrendelő) másik fél nevét és eimét, valamint a referenciát adó személy nevét és telefonszámát 

a szállítás beazonosítható tárgyát (a megpályázott termékkörnek megfelelöen) 

a teljesítés idejét (legalább év/hó; az idöszak megadásával mettöl-meddig) 

a vizsgált idöszakra eső mennyiség; 



- nyilatkozatot arról , hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerzödésnek megfelelöen történt. 

Az igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből 
egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható legyen az előírt alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak 
való megfelelés. 

Amennyiben egy szerzödés (ugyanazon megrendelő részére) több részajánlati köröknek megfelelő termékkört (árucsoportot) is 
tartalmazott, és egyúttal több részajánlati körben előírt alkalmassági feltételt is kielégít, úgy ajánlattevő alkalmassága mindezen 
részajánlati körökben megállapítható. Ebben az esetben a szállítás tárgyait, mennyiségét a részajánlati köröknek megfelelő 
bontásban, termékkörönként (árucsoportonként) külön-külön meg kell adni. A vizsgált idöszaknál korábban megkezdett teljesítések 
esetén csak a vizsgált idöszakra (36 hónap) eső teljesítések mutathatók be referenciaként a vizsgált idöszakra eső mennyiség 
megadásával . 

A Kbt. 65 . § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplökre, az együttes 
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65 . § (7) bekezdése alapján (a Kbt. 65. § (9) bekezdéseiben foglalt előírások 
betartásával) az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől fúggetlenül. Ilyen esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
eröforrására, vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerzödéses vagy elöszerzödésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasz~ja, hogy a szerzödés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerzödés teljesítésének időtartama alatt. 
Egyebekben ajánlatkérő a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (l) bekezdésének megfelelő igazolás i módot is elfogad az 
alkalmasság igazolás során. 

Előzetes igazolás i mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321 /2015 . (X. 30.) Korm. rendelet IL Fejezetnek megfelelöen, az Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65 . §-a alapján az ajánlatkérő 
által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus 
formában rendelkezésre bocsát. Ajánlatkérő a 321 /2015 . (X . 30.) Korm. rendelete 2. § (5) bekezdése szerint az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett gazdasági szereplö egyszerű nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek 

IgazoJási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával 

- az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően , megfelelő határidő tűzésével - hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok 

benyújtására. amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Nem magyar nyelvű 

nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyarnyelvű felelős fordításának benyújtását. 

Alkalmassági minimumkövetelmények: 

Valamennyi rész tekintetében: 

M/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a vizsgált idöszakban - a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé 
számított megelőző három év során (36 hónapban) - a megpályázott részajánlati köröknek megfelelő termékkörönként 
(árucsoportonként) olyan, az előírásoknak és a szerzödésnek megfelelöen teljesített referenciával, amelyben a szállított mennyiség a 
36 hónapra összesen eléri az alábbit: 

l . rész (mirelit áru) : 30.000 kg 
2. rész: (tej , tejtermék) : 90.000 liter, 
3. rész (hús) : 26.000 kg 
4. rész (húskészítmények): 7 400 kg 
5. rész (zöldség, gyümölcs, tojás): 163 .000 kg 
6. rész: (gyümölcslé sűrítmények): 1300 liter 

Az 1-5. részek esetében : 

M2. Alkalmasnak minösül az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlattal érintett közbeszerzés tárgyára vonatkozóan a 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelöen működtetett HACCP, vagy ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerre 
vonatkozótanúsítvánnyal, avagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettöl származó ezekkel egyenértékű 
tanúsítvánnyal,illetve (ezek hiányában) benyújtja egyenértékű minöségbiztosítási intézkedései egyéb bizonyítékait a 321 /2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelöen . 

lll. LS) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

OA szerzödés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplök számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 



DA szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési prograrnak keretében történik 

111.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

111.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk(csak szaigáitatás i szerződések esetében) 

DA szaigáitatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

111.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Fizetési feltételek: 

valamennyi rész esetében: 

A teljesítés igazolása tekintetében a Kbt. 135.§ (l) bekezdése az irányadó. 

Ajánlatkérő az ellenértéket a számla kézhezvételét követően, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
határidőben (30 nap), banki átutalással fizeti meg. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés szerződéstervezetben foglaltak szerinti igazolása. 
,A jánlatkérő egyebekben hivatkozik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/ A. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. tv. (Art.) 36/A. 
§ rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevő(k), mind az alvállalkozó(k) esetében alkalmazni kell. Jelen eljárásban alkalmazandó az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVll. törvény 58.§-a. 

A nyertes ajánlattevő a részszámlát két hetes elszámolási időszakra köteles 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 sze ri nt késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

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

A részletes számlázás i és fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

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

Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás l %-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) bekezdés 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 Az ajánlatkérő fizetési számlájára 
történőbefizetés esetén a biztosítékot az alábbi számlaszámra kérjük teljesíteni: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000. 

Kötbérek: 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő (Eladó) - olyan okból, amelyért felelős - a szerződésben rögzített feltételek szerinti teljesítési 
határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelemnek minősül és ennek megfelelő 

jogkövetkezményeket kell alkalmazni azokra az esetekre is, ha a nyertes ajánlattevő (Eladó) által leszállított áru (teljesítésként 
átadott termék) nem felel meg a szerződésben rögzített, illetve a jogszabályi követelményeknek, és a nyertes ajánlattevő (Eladó) 
szavatassági kötelezettségének a szerződésben rögzített határidőn belül nem tesz eleget. (Minőségi hibás termékek kicserélésére, a 
szállítási hibák korrekciójára előírt határidő túllépése.) Késedelemnek minősül továbbá az utárendelések vállalt teljesítési 
határidejének túllépése is. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső nettó ellenérték, míg konkrét 
összege, esetenként, a késedelem időtartamától fliggően, a késedelem minden megkezdett órájára számítva l %. Amennyiben a 
nyertes ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - a szerződés időtartama alatt legalább 3 alkalommal l órát meghaladó 
késedelembe esik, vagy késedelme egy alkalommal eléri a 6 órát, úgy az ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére .. 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül , amelyért nyertes ajánlattevő (Eladó) felelős (ide értve azt 
az esetet is, ha az Ajánlatkérő (Vevő) szerződés azonnali hatályú felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül) 



nyertes ajánlattevő (Eladó) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott részre (részekre) eső 
alapmennyiség szerinti termék mennyiségböl még nem teljesített (azaz a meghiúsulással érintett, le nem szállított) árumennyiség 
teljes nettó ellenértékének 10%-a. 

A szerzödést megerösítő biztosítékok részletes szabályozását a szerzödéstervezet tartalmazza. 

111.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

DAz ajánlattevöknek közölniük kell a szerzödés teljesítésében közreműködö személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.l) Meghatározás 

IV.l.l) Az eljárás fajtája 

x Nyílt eljárás 

DGyorsított eljárás 

Indokolás: 

O Meghívásos eljárás 

D Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

O Tárgyalásos eljárás 

D Gyorsított eljárás 

Indokolás : 

O Versenypárbeszéd 

O lnnovációs partnerség 

IV.l.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

D A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

O Keretmegállapodás egy ajánlattevövei 

O Keretmegállapodás több ajánlattevövei 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 
[ ] 

D A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

D A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzök is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében-anégy évet meghaladó időtartam indok! ása: 

IV.I.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére 
irányuló információ 

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

IV.l.S)Információ a tárgyalásról(kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerzödést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.I.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

D Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésröl: 

IV.I.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerzödés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik x igen Onem 



IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adotteljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [][][H][][ ][][][][ l 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzélett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: (0410112018) Helyi idő : (15:00) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésén ek becsült dátuma 4 

Dátum: (nnlhh/éééé) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:[H] [U] 1 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hhléééé) 

vagyAz időtartam hónapban: [l] (az aján lattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 04/01120/8) Helyi id ö: (15:00) Hely: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. 

Információk a jogosultakró l és a bontási elj árásról: Az aján latok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak 
lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.l) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétfödö jellegű Üigen x nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje : 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

D A megrendelés elektronikus úton történik 

D Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

D A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 

Valamennyi rész esetében: 

l . Ajánlatkérő a műszaki-szakmai leí rásban megjelölt termékek esetében gyártmánylapot kér csatolni az aján latba az előírt 
minöség és a kiszerelés igazolására. Kérjük, szíveskedjenek a gyártmánylapokat sorszámozni és a tételes ártáblázatban fe ltüntetni az 
aján latba csatolt gyártmánylapok sorszámát! 

2. A bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 
végzi el. 

3. Aján l atkérő a Kbt. 57. § ( l ) bekezdése alapj án a megfelelő aján lattétel elősegítése érdekében a jelen fe lhívást kiegészítő 
dokumentumokat bocsát rendelkezésre, melyet a Kbt. 39. § ( l ) bekezdése alapján elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, 
térítésmentesen hozzáférhetövé tesz a jelen felhívás 1.3) Kommunikáció pontjában meghatározott címen. A Kbt. 57. §(2) bekezdése 
alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy aján l attevőnek v::tgy_ az ajánlatban megnevezett 



alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció! 
letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus módon hozzáférhetövé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő vagy az aján latban 
megnevezett alvállalkozó álta l a dokumentáció részét képező regisztrációs adatlap hiánytalanul kitöltött, beszkennelt változatának a 
magyar.adrienn2@upcmail.hu e-mai l címre történő megküldésével kell igazolni. Ajánlatkérő kizárólag azon gazdasági szereplöt 
tekinti érdekelt gazdasági szerep lönek, aki a regisztrációs adatlapot hiánytalanul kitöltve, beszkennelve visszaküldte. 

4. A formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

5. A Kb t. 35. § ( l )-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplö közösen is tehet ajánlatot a dokumentációban 
szereplö feltéte lekkeL A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. 
§ (5) bekezdése szerinti összes adatot. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzödés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. A nyilatkozatot eredetiben kell benyújtani!Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minösül-e. 

6. Ajánlatkérő a P l . pénzügyi és gazdasági, valamint az M l . műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket és igazolást a 
minösített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

7. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában, amennyiben az 
nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok 
aláírójának aláírási címpé ldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (l) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű 
másolatban . Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatolj anak a !952. évi Ill . tv. (Pp.) 196. § ( l ) bekezdése szerinti 
teljes bizonyító erejű magánakiralba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott a láírását is tarta lmazza. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell , hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e fo lyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz 
esetében is be kell nyújtani). Folyamatban l évő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 
cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbíróság által megküldött igazolást. 

8. Az eljárás nyelve magyar. 

9. A leszállításra kerülö 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 a minöség megörzési idö legalább 90%
ával. 

l O. Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetöségét mind az aján l attevő, mind a közös ajánlattevők 
vonatkozásában. 

ll . Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb ár-érték arány 
szerint értékeli a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A bírálati szempontok szerinti tartalmi elemekre 1-1 O pont 
adható. Ajánlatkérő az l . részszempont esetében a fordított arányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat, a 2-3 . 
részszempontok esetében az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. A 2. vagy 3. értékelési részszempontra tett 240 percet 
meghaladó megajánlás esetén az aján lat érvényte len. 

12. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlatkérő a 32 1/20 15. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése 
alapján elfogadja a gazdasági szerep lő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. szakaszának 
kitöltése helyett. 

13. Ajánlatkérő nem írja elő az alvállalkozók ajánlatban történő megnevezését. Aján l atkérő nem alkalmazza a Kbt. 75 .§ (2) 
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

14. Ajánlatkérő az eljárás eredménytelensége esetén fenntartja a jogot a Kbt. 98.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, amennyiben az abban foglalt feltételek fennállnak. 

15. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontj ára rendelkeznie kell az alábbi limitű fe l e lősségb i ztosítással , amelynek 
vállalásáró l ajánlatában nyilatkoznia kell: 

l. rész: 3 millió Ft/kár és 9 millió Ft/év 
2. rész: 6 millió Ft/kár és 24 millió Ft/év 
3. rész: 4 millió Ft/kár és 16 millió Ft/év 
4. rész: 2 millió Ft/kár és 8 millió Ft/év 
5. rész: l O millió Ft/kár és 50 millió Ft/ év 
6. rész: 500.000 Ft/kár és 2 millió Ft/év . 

16. A közbeszerzési e ljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Adrienn (lajstromszám: 
00377) 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 



Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest l Postai irányítószám: l 026 Ország: HU 

E-mai l: dontobizottsag@kt.hu Telefon :+ 36 18828594 

lnternetcím: (URL)www. kozbeszerzes. hu Fax: +36 18828593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: l Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon : 

lnternetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

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

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest l Postai irányítószám: l 026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon : + 36 18828594 

lnternetcím: (URL)www. kozbeszerzes. hu Fax: +36 18828593 

VI.S) E hirdetmény feladásának dátuma: (. .. ..lll /20 17) 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előirásainak történő megjélelés biztositása az ajánlatkérő folelőssége. 

sziikség szerinti számban ismételje meg 

adott esetben 

ha az információ ismert 

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen birálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalma::zák 



2. me/lék/et a .. ./2017. (. ..... ) határozathoz 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

"Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" 

tárgyú, Kbt. II. rész szerinti uniós értékhatárokat meghaladó 

értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz 

2017/S ..... . 
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I. RÉSZ 

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN AZ 
AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ 

TÁJÉKOZTAT ÁS 

l. Bevezetés 

A közbeszerzési dokumentumok közreadásával célunk, hogy segítséget adjunk a 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) , az annak végrehajtására kiadott rendeletek, valamint az ajánlati felhívás előírásainak 
megfelelő ajánlat összeállításához. 

Kérjük a tisztelt Ajánlattevőt, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen 
tanulmányozza át az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat. 

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei szabályai 
szerint kerül sor. A jelen közbeszerzési eljárásra - a beszerzés értékére figyelemmel - a Kbt. 
Második Része szerinti nyílt eljárás rendelkezései kerülnek alkalmazásra. 

Jelen közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 57. § (l) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően tartalmazzák: 

az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges 
információkról szóló tájékoztatást (I.), 
az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatokjegyzékét (Il.), 
az ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat (III.), 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját (IV.), 
a szerződéstervezetet (V.) 
a műszaki leírást és árazatlan költségvetési kiírást külön excel file-ban (VI.) 

A közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül 
szükséges információkat, nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok javasolt mintáit 
tartalmazzák. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az 
ajánlatkérő által megadott összes követelményt, kikötést és előírást. 

Amennyiben valamely közbeszerzési dokumentumban foglaltak és az ajánlati felhívásban 
foglaltak egymásnak ellentmondanak, az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok, egyéb okiratok tartalma 
értelemszerűen nem állhatnak ellentétben az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételekkeL Azok nem tartalmazhatnak az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, a jogszabályokkal, illetve a 
jelen eljárás céljával ellentétes, az ajánlattevő részére egyoldalú indokolatlan előnyt biztosító, 
az ajánlatkérőre nézve hátrányos rendelkezést! Ellenkező esetben az az ajánlat 
érvénytelenítését vonja maga után. 

Amennyiben ellentmondás lenne az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok 
bármely előírása között (ideértve az elírást, a nem egyértelmű, esetleg többféle módon is 
értelmezhető ajánlatkérői elvárást is), kérjük a tisztelt Ajánlattevőt, hogy ezeket írásban, a 
kiegészítő tájékoztatás kérés szabályait betartva haladéktalanul jelezze az ajánlatkérő felé. 
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Az ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt formában és tartalommal dolgozza ki. 

2. Alkalmazandó jogszabályok 

A jelen közbeszerzési dokumentumokban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott 
kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi C XLIII. törvény (Kb t.) és a végrehajtási rendeleteiben foglalt rendelkezések 
az irányadók. 

Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyeimét a Kbt. alábbi előírásaira: 

"66. §(J) Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szerepiőnek a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania. 
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
(3) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 
(4) Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az 
ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása 
mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
(5) Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése, részvételi jelentkezés esetében a 68. § (5) 
bekezdése szerinti információkat 
(6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az 
ajánlat ban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) , amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) a/vállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi 

jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat " 

"67. §(l) A gazdasági szereplő ajánlatában vagy - több szakaszból álló eljárás esetén -
részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 

(2) Az (J) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, 
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkal, köztük az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokban köteles arra vonatkozó iránymutatás! adni, hogy az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza 
annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely 
szerv jogosult, valamint a 69. § (J l) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges 
adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
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(3) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban - vagy több szakaszból álló 
eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet részéről az (l) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának 
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az 
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést. 

(4) Az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás eselén a részvételi jelentkezésben - be 
kell nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési 
eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizárá okok hatálya alá eső a/vállalkozót. A 
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 
ismert alvállalkozók megnevezését. " 

"73. § (l) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (l) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban 
felmerül t magatartása alapján j) pontja sze r inti kizárá ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 
követelményeknek való megfelelés t; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott fe/tételeknek, 
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit; 

j) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt 

az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
jb) a 44. § (l) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

(2) Az (l) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlenfeltételt tartalmaz [72. §]. 

(4) Az (l) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg 
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 
Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 
bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon 
egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként köz/i azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti 
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) 
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk 
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feltüntetésé! előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

(6) Az (l) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttségfennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, 

amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 
nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 

74. §(l) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre 
jelentkezőt, a/vállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizárá okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §]hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizárá ok az eljárás során következett be. 

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánás! 

nyújtani [2. §(5) bekezdés}, 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem 

kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913192/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. " 

Üzleti titok: 
A Kbt. 44. § (l) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi 
jelentkezésben, hiánypótlásban, 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 20 ll. 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, 
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
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. 

3. Általános előírások 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 
be; 

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; 

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; 

Közös ajánlattétel: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben a körben 
különösen szükséges a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésében, valamint az ajánlati felhívásban 
foglaltak figyelembe vétele. 

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

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők csoportja (az általuk létrehozott konzorcium) a közbeszerzési eljárás 
során nem rendelkezik önálló jogalanyisággaL A konzorcium jogképesség hiányában saját 

6 



nevében nem szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket Az ajánlattevők 

jogképességgel nem rendelkező csoportja nem jelenhet meg a közbeszerzési eljárásban 
önállóan, mint ajánlattevő, hanem közös ajánlattevökként vehetnek részt az eljárásban. Éppen 
ezért a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Minden esetben 
egyértelműnek kell tehát lennie, ha a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozat a közös 
ajánlattevők képviseletében történik. 

Közös ajánlattétel esetében alapvetően a csoport minden tagjára alkalmazni kell azokat a 
szabályokat, amelyek az ajánlattevökre vonatkoznak. Azonban az egységes kezelés érdekében 
a felek közötti kommunikáció (pl. a felhívás módosítása, előzetes vitarendezés vagy számítási 
hiba javítása esetén), valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása a hiánypótlás, a 
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevöknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg. 

Abból, hogy a közös ajánlattevők által alkotott konzorcium nem önállóan és saját nevében 
vesz részt a közbeszerzési eljárásban, következik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást egyszerű másolatban az 
ajánlathoz csatolni kell. 

4. Ajánlattevőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, a Kbt. 36. § (l) bekezdése 
alapján: 

36. §(l ) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében-

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja [65. §(7) bekezdés]. 
(2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.) ll. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra 
vonatkozó szabályai szerint -jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
(3) Amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter a közbeszerzési eljárások, továbbá közbeszerzési szerződések, illetve építési vagy 
szolgáltatási koncessziókés ezek módosításainak közbeszerzési-jogi ellenőrzése során a Tpvt. 
ll. §-a, vagy az EUM SZ l O l. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli 
vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai 
szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak megtett jelzés során - a minősített adat kivételével -
jogosult a Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett közbeszerzés, szerződés, építési 
vagy szolgáltatási koncesszió, illetve ezek módosításai ellenőrzése révén rendelkezésére álló 
bármely adatot. 

5. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 
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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: 

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 
1086 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 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
E-mail : titkarsag@omfi.hu 
Telefon: (06 l) 459-3050 
Fax: (06 l) 459-3059 

• Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 
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.ommf.gov .hu/index.html ?akt_ menu=206 

- 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 megyei és 
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen találhatók 

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., tel: 06-1-301-2927, 06-1-301-2943 , 

http:/ /www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid= l &sid=O&hkl=2 7 6&lng= l 

email: hivatal@mbfh.hu 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2. , Telefon: +36-1-
428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-l-428-53-82, www.nav.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága (1134 
Budapest, Dózsa György út 128-132., Telefonszám: +36 (l) 427-3200, Fax: 
+36(1)427-3998) 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 

Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d. Telefonszám: +36 (l) 412-5400 

email: ebpavig@nav.gov.huFax: +36 (l ) 412-5551 

Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. : 45. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 

l 096 Budapest, Haller u. 3-5. 

Telefonszám: +36 (l) 299-4000 

Fax: +36 (l) 299-5142 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 

1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 

Telefonszám: +36 (l) 467-7100 

Fax: +36 (l) 460-7727 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 
Budapest, Mészáros u. 58/A. , Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-l-224-92-62. , 
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
l 013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234 

tel: 06-1-328-5862 

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 

l 0 56 Budapest, Váci u. 62-64. 

Tel: (l) 485-6924, (l) 485-6945 

Fax: (l) 237-4882 

Email: eoh.titkarsag@bfkh.gov.hu 
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A közbeszerzési eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. 
Magyar Adrienn (levelezési cím: 1076 Budapest, Jobbágy u. 5-9. B/1111., email cím: 
magyar.adrienn2@upcmail.hu, lajstromszám: 00377) 

6. Az ajánlatot alkotó dokumentumok 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó 
iratok (ajánlatot alkotó dokumentumok) köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik. 

A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a 
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló 
dokumentumokat nem kötelező benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem 
elegendő valamennyi ajánlattevőnek az előírt feltételeknek megfelelő, Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban Formanyomtatvány) csatolása a 
fentiek igazolására. A fenti iratokon kívül az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat 
csatolandó az ajánlathoz. 

A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. §(4) és 81. §(5) bekezdése alapján az értékelési 
szempontokra figyelemmel csak a legkedvezőbbnek - illetve ha az ajánlatkérő az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően úgy dönt, akkor az értékelési sorrendben azt 
követő meghatározott számú következő legkedvezőbb - ajánlattevőtől kéri megfelelő 

határidővel a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati 
felhívásban előírt igazolások benyújtását. 

A) A bírálat első szakaszához, valamennyi ajánlattevő által csatolandó dokumentumok 

1.) Tartalomjegyzék 

2.) Felolvasólap 

3.)Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra (a felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatás 
összegére) 

4.)Cégokmányok, cégenként csoportosítva 

a) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldánya vagy 
aláírási-mintája eredeti vagy egyszerű másolatban 
b) Nyilatkozat( ok) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges 
tartalommal is csatolandó) 

S.)Meghatalmazás: Amennyiben bármely dokumentum aláírója ceg;egyzésre nem 
jogosult, csatoljanak az 1952. évi III tv. (Pp.) 196. § (l) bekezdése szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazza. 

6.)Közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalás ra vonatkozó 
nyilatkozatukat. (adott esetben) 
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7.) Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése tekintetében 

Tájékoztatásul: 

Kbt. 65.§ 
" (7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 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. 

(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlarkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. " 

8.)Kizáró okok igazolása: 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. 
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (l) és (2) 
bekezdésének hatálya alá (közbeszerzési dokumentumok IV. rész). 

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján az ajánlattevő, vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: 
formanyomtatvány) benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. 
§-ában említett kizáró okok hiányát: 

- a Kbt. 62. § (l) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat 
tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének "A" szakaszát 
tölti ki, 

- a Kbt. 62. § (l) bekezdés a) pont ag) al pontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági 
szereplő a formanyomtatvány III. részének "D" szakaszában teszi meg, 

- a Kbt. 62. § (l) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) 
pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik, 
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- a Kbt. 62. § (l) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. 
részének "B" szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél 
régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a 
tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, 

- a Kbt. 62. § (l) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a 
formanyomtatvány III. része "C" szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével 
nyilatkozik, 

- a Kbt. 62. § (l) bekezdés e)-g), k), l) és p) és q) pontjára vonatkozóan a 
formanyomtatvány III. részének "D" szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével 
nyilatkozik, 

- a Kbt. 62. § (l) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. 
része "C" szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági 
szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a 
jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a 
formanyomtatványban feltünteti. 

- Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (ll) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági 
feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szerepiöknek ezen 
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány 
megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek 
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e 
rendelet előírja. A gazdasági szerepiöknek a formanyomtatványban fel kell 
tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely 
szerv jogosult. 

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, Kbt. 67. § (3) bekezdése 
értelmében az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és 
aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. Ilyen esetben a 
kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági 
feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő 

igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan külön 
formanyomtatványt kell benyújtani. 

A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (l) bekezdése alapján 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. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha 
az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. 

A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban 
található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az 
abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat 
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(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a 
formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően 
frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek 
a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található 
nyilatkozatokat is újból megtenni. 

9.) A Pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
igazolása (Kbt. 65. § (l) bekezdés a), b), c) pontja szerinti alkalmassági 
követelmények): 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. 
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az 
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. (közbeszerzési 
dokumentumok IV. rész) 

Ajánlatkérő a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, 
hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolására a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelőségről nyilatkozni (IV. rész a. pont). Amennyiben az ajánlattevő a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek bármely 
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor 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. Az alkalmassági követelmények előzetes 
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. rész a. pontját az ajánlatkérő által előírt 
módon köteles kitölteni. 

10.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus 
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) 
példánya a papír alap ú (eredeti) példánnyal megegyezik 

ll.) Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolása 

12.) Részletes szakmai ajánlat és árazott költségvetés (EXCEL ártábla: papír alapon, 
nyomtatottan, és szerkeszthető .xls formátumban is csatolandó), 

- a megajánlott termékek gyártmánylapja egyszerű másolatban (kizárólag a 
szakmai leírásban megjelölt termékek esetében) 

- a 3. részre történő ajánlattétel esetén kiváló sertés tanúsítvány másolata 
- nyilatkozat felelősségbiztosításról 
- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a vonatkozó 

hatályos Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. 
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B) A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) és 81. § (5) bekezdése alapján 
benyújtandó dokumentumok 

l.)Kizáró okok igazolásai 

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő 
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a 
következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (l) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag 
természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § 
(2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 62. § (l) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem 
szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adó igazolást; 

c) a Kbt. 62. § (l) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az 
elektronikus cégeljárásban közreműködő szalgálattól (a továbbiakban: 
céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62. § (l) bekezdés d) pontja tekintetében, 
ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, 
vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül 
más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatot; 

d) a Kbt. 62. § (l) bekezdés t) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a 
céginformációs szalgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék
adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági 
szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatot; 

e) a Kbt. 62. § (l) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság 
honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szalgálattól 
mgyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi; 

t) a Kbt. 62. § (l) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az 
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot; 

g) a Kbt. 62. § (l) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás 
benyújtása, akizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 
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h) a Kbt. 62. § (l) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési 
eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

i) a Kbt. 62. §(l) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ia) a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges 
igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 
azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről 
van szó; 

ib) a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, 
illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni; 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontjaszerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő: 

r) tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott 
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott -
meghatározó befolyással rendelkezik, 

re) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleli megbízást 
végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
J. aki az alapitvány vagyana legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, 

ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
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2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár. 

ic) a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont ke) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, 
illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen 
szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban 
megnevezi (eégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont ke) alpontjában hivatkozott 
kizáró feltétel nem áll fenn; 

j) a Kbt. 62. § (l) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az 
ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 
1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából 
nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal honlapján közzétett adatokból ; 

k) a Kbt. 62. § (l) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás 
benyújtása, akizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

l) a Kbt. 62. § (l) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a 
továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések 
tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található, 
döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi ; az ajánlatkérő ezen felül nem 
kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő 
esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az 
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot; 

m)a Kbt. 62. § (l) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni 
igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

n) a Kbt. 62. § (l) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 
igazolást, akizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az 
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot; 

o) a Kbt. 62. § (l) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 
igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján 
közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 
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A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat fogadja el. 

Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában további igazolási kötelezettség nincs, ajánlatkérő a 321 /2015 . (X. 30.) 
Korm. rendelet 15. §(l) bekezdése alapján elfogadja az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtását, illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett 
alvállalkozók vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 

2.)Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási 
módokat és az adott alkalmassági feltételhez rendelt minimumkövetelményeket az 
Ajánlati felhívás vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. (III.1.2) Gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság) 

3.)Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazoJási 
módokat és az adott alkalmassági feltételhez rendelt minimumkövetelményeket 
az Ajánlati felhívás vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. (111.1.3) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság) 

A referenciák ismertetéséhez - segítségként - a jelen dokumentáció mellékletében 
megadjuk a nyilatkozat-mintát. 

Kérjük, továbbá legyenek figyelemmel arra is, hogy a referencianyilatkozatban 
és a becsatolt - azaz a megrendelők által kiadott - referenciaigazo Jás( ok)ban 
szereplő adatok, információk nem állhatnak ellentmondásban egymással. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bemutatott referenciákat a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 22. § (l) bekezdése szerint kell igazolni! Tehát kötelező csatolni 
a jogszabály által előírt esetekben ajánlatkérőnek minősülő megrendelő által 
kiadott vagy aláírt igazolást is (legalább másolatban). 

Tájékoztatásul: 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján: 

"22. §(l) A 21. § (l) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. 
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell 
igazolni: 

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (l) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti 
szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 
2014124/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az 
általa kiadott vagy aláírt igazo/ássa!; 
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b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az 
általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. 

(2) Az (l) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza 
legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállit ás 
vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. Az ajánlatkérő a referencia-igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között 
jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását 
is. " 

Kérjük, az 1-5. részek esetében csatolja HACCP vagy ISO 22000 vagy azzal egyenértékű 
élelmiszerbiztonsági tanúsítványát/igazolását vagy a minőségbiztosítás érdekében tett 
egyéb azzal egyenértékű intézkedéseinek leírását egyszerű másolatban! 

A Kbt. 65. § (l) bekezdés c) pontja szerinti szakmai alkalmassági követelmény 
igazolására kérjük, adja meg az ajánlattevő FELÍR azonosítóját! 

7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: 

Többváltozatú ajánlat: 

Ajánlatkérő többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja. Azaz csak egy 
konkrét áru/termék ajánlható meg. A közbeszerzési dokumentumok mellékletéteként 
kiadott EXCEL táblázatban megadottaktól eltérő alternatívákat, opciókat az Ajánlattevők 
ne hozzanak ajánlatbal Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt Ajánlatkérő a 
Kbt. 73.§ (l) bekezdése alapján érvényteleníti és az a jelen közbeszerzési eljárás további 
menetében nem vehet részt. 

Részajánlat: 

Részajánlatot az Ajánlati felhívás szerint megadott részajánlati körökben, a csatolt 
EXCEL táblázatok értelemszerű kitöltésével lehet tenni. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevők 
figyelmét, hogy ajánlat csak teljes részre tehető, azaz a részen belül az összes felsorolt 
termék (azaz minden egyes termék) leszállítását vállalni kell! 

8. Kapcsolattartás 

A felolvasóJapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, 

illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt email címre küldött bármilyen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
üzenet, dokumentum - hibaüzenet hiányában - valamennyi ajánlattevő részére 
joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Annak érdekében, hogy az elektronikus levelező 
rendszer esetleges hibája miatt a gazdasági szereplő ne kerüljön hátrányos helyzetbe, 
kérjük, minden esetben szíveskedjék visszaigazolni az ajánlatkérő vagy a közbeszerzési 
tanácsadó által megküldött email-t és folyamatosan szíveskedjék figyelni az ajánlati 
felhívásban a közbeszerzési dokumentumok elérésére megadott ajánlatkérői honlapot 

18 



A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a bejelentés kézhezvételét követően 
köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe 
venn t. 

Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő az eljárás dokumentumait csak a közös ajánlattevők 
képviselőjének küldi meg! 

Kérjük, egy email címet szíveskedjenek megadni a kapcsolattartásra! Ajánlatkérőnek nem 
áll módjában egyazon gazdasági szereplő esetében több címzettnek is megküldeni az 
eljárás dokumentumait. Kérjük, hogy a megjelölt kapcsolattartó szabadságalbetegsége 
idejére szíveskedjenek gondoskodni elektronikus leveleinek folyamatos olvasásáról, mert 
az ennek elmaradásából eredő kárért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget! 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a 
dokumentum: 
• az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy 
• közös ajánlattételesetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
• az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy 
aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére. 

A kommunikációra egyebekben a Kbt. 41. §-ában foglaltak alkalmazandók. 

9. Tájékoztatás az eljárás eredményéről: 

Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (l) bekezdése alapján köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni 
az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek 
részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 
három munkanapon belül. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokróL Az ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (l) bekezdése szerinti tájékoztatást az írásbeli 
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton 
történő megküldésével teljesíti. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a - Kbt. 75. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint igazolt - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel, az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítsa. 

10. A részletes kereskedelmi ajánlat megadása: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiadott, (illetve adott esetben a kiegészítő tájékoztatás során az 
ajánlattevői észrevételek alapján pontosított) árulista ajánlattevők által egyoldalúan nem 
módosítható, ahhoz észrevétel nem készülhet, ahhoz fenntartás, vagy bármely ezzel 
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egyenértékű megjegyzés - az ajánlatok összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében- nem 
fűzhető. Ajánlattevőnek a megpályázott részekben a kiadott ártábla minden tételét be 
kell áraznia. Ajánlat csak a megpályázott teljes részre tehető, azaz a részen belül az összes 
felsorolt termék (azaz minden egyes termék) leszállítását vállalni kell! Az ajánlatok 
értékelés során részenként az alapmennyiségre megajánlott mindösszesen egyösszegű 
nettó ajánlati árak kerülnek összehasonlításra. Amennyiben a szerződés időtartama alatt 
egyes termékek esetében az ÁFA változik, az ÁFA-tartalom értelemszerűen a mindenkor 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül megfizetésre. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati nettó egységárba beletartozik 
minden, ami a komplettséghez, a szerződésszerű, és hibátlan teljesítéshez hozzátartozik; 
így különösen: 

a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó (pl.: népegészségügyi termékadó ), 
vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség, árfolyamkockázat; a szükséges import és 
export engedélyek beszerzése és az azokkal kapcsolatos költségek, a 
belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes 
tevékenység ellenértéke; 
a termékek előállításával, feldolgozásával, bármely harmadik személytől történő 
beszerzésével összefüggő költség és kockázat, továbbá a csomagolási költség; 
a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét V evő 
raktárába berakodási költség és kockázat. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy ahol (amely termék esetében) Ajánlatkérő kiszerelést 
határozott meg, az ajánlatadás és a szállítás során az EXCEL táblázatban előírt 
kiszerelési módoktól maximum +/- S0/o-kal eltérő kiszerelés ajánlatható csak meg. S0/o-ot 
meghaladó bármelyirányú eltérés esetén az ajánlat érvénytelen, illetőleg a teljesítés nem 
szerződésszerű. A specifikációban az egyes áruk esetében megadott mennyiségek a 
leszállítandó minimumot jelentik, attól az Ajánlatkérő a tényleges felhasználás függvényében 
legfeljebb + 30%-kal felfelé eltérhet, illetőleg eseti jelleggel jogosult az adott termékkörbe 
tartozó egyéb termék vagy kiszerelés megrendelésére a + 30%-os opcionális rész erejéig. A 
+ 30%-os mennyiségi eltérés részenként értendő! 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk az 
Ajánlattevőket, hogy amennyiben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során esetleg egyes 
szállítandó élelmiszerek esetében meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre 
hivatkozik, az ilyen termékmegnevezés csak és kizárólag az adott élelmiszer jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű 
termék értendő. A beszerezni kívánt áruféleségeknél az ily módon feltüntetett gyártmány/típus 
vagy márkanév megjelölése, vagy a paraméterekből, a követelményrendszerből helyenként 
azonosítható, következtethető gyártmány/típus vagy márkanév megadása kizárólag a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt. Bármely - használati 
értékben, összetételében és minőségében legalább ezekkel egyenértékű - áru(k), termék( ek) 
megajánlható(k). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség 
bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége. 

ll. A részletes szerződéses feltételek: 
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A szerződés-tervezetet a közbeszerzési dokumentumok V. része tartalmazza. A szerződés
tervezetet az ajánlathoz nem kérjük csatolni, azonban a szerződéses feltételek elfogadásáról 
ajánlattevő az ajánlattételi nyilatkozatában (Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat) 
köteles nyilatkozni. A szerződés-tervezetben foglaltaktól eltérő tartalmú szerződés-tervezet 
benyújtására, illetve az Ajánlatkérő döntéséről szóló tájékoztatás megküldését követően, a 
szerződéskötéskor a Kbt. alapján, a nyílt közbeszerzési eljárás szabályai értelmében nincs 
lehetőség. Kérjük az ajánlatokat ennek figyelembevételével megtenni. 
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Az ajánlati felhívást kiegészítő információk 

Az alábbi információk tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívásba méretkorlát miatt 
nem illeszthetök be, a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel a közbeszerzési dokumentumokban 
kerülnek megadásra: 

Kiegészítés az ajánlati felhívás 111.1.3. pontjához (Műszaki-szakmai alkalmasság) 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (a Kbt. 65. § 
(9) bekezdéseiben foglalt előírások betartásával) az ajánlattevők bármely más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ilyen esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is 
támaszkodik. Továbbá 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. 
Egyebekben ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (l) bekezdésének 
megfelelő igazoJási módot is elfogad az alkalmasság igazolás során. 

Előzetes igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. 
Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal 
együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelete 2. § (5) bekezdése szerint az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 
elfogadja érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

Igazolás i mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kb t. 69. § (4 )-(7) bekezdésében 
foglaltak értelemszerű alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, 
megfelelő határidő tűzésével - hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, 
amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Nem 
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ 
magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását. 

Az igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan 
adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható 
legyen az előírt alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelés. 
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Amennyiben egy szerződés (ugyanazon megrendelő részére) több részajánlati körölrnek 
megfelelő termékkört (árucsoportot) is tartalmazott, és egyúttal több részajánlati körben előírt 
alkalmassági feltételt is kielégít, úgy ajánlattevő alkalmassága mindezen részajánlati 
körökben megállapítható. Ebben az esetben a szállítás tárgyait, teljesítéséért kapott 
ellenszolgáltatás nettó értékét részajánlati köröknek megfelelő bontásban, termékkörönként 
(árucsoportonként) külön-külön meg kell adni. A vizsgált időszaknál korábban megkezdett 
teljesítések esetén csak a vizsgált időszakra (36 hónap) eső teljesítések mutathatók be 
referenciaként a vizsgált időszakra eső nettó ellenszolgáltatás megadásával. 

Kiegészítés az ajánlati felhívás 111.2.2. pontjához 

A nyertes ajánlattevő a részszámlát két hetes elszámolási időszakra köteles kiállítani. A 
részszámla melléklete a szállítólevél, amely tartalmazza a kiszállítás 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. 

A számla benyújtásának feltétele a teljesítés szerződéstervezetben foglaltak szerinti igazolása. 

A részletes számlázási és fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

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

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 megerősítő 
biztosítékot köti ki valamennyi rész esetében: 

Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés 
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás l %-át elérő biztosítékot köt ki 
valamennyi rész esetében. A biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre 
bocsátani. A biztosíték rendelkezésre bocsátása a szerződés hatályba lépésének feltétele. 
A biztosítékok a Kbt. 134.§ (6) bekezdés 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 Az 
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a biztosítékot az alábbi számlaszámra 
kérjük teljesíteni: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000. 

Köt bérek: 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (Eladó) - olyan okból, amelyért felelős - a szerződésben 
rögzített feltételek szerinti teljesítési határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy késedelmi 
kötbért köteles fizetni. Késedelemnek minősül és ennek megfelelő jogkövetkezményeket kell 
alkalmazni azokra az esetekre is, ha a nyertes ajánlattevő (Eladó) által leszállított áru 
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(teljesítésként átadott termék) nem felel meg a szerződésben rögzített, illetve a jogszabályi 
követelményeknek, és a nyertes ajánlattevő (Eladó) szavatassági kötelezettségének a 
szerződésben rögzített határidőn belül nem tesz eleget. (Minőségi hibás termékek 
kicserélésére, a szállítási hibák korrekciójára előírt határidő túllépése.) Késedelemnek minősül 
továbbá az utárendelések vállalt teljesítési határidejének túllépése is. A késedelmi kötbér 
alapja a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső nettó ellenérték, míg konkrét összege, 
esetenként, a késedelem időtartamától fliggően, a késedelem minden megkezdett órájára 
számítva l %. Amennyiben a nyertes ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - a szerződés 
időtartama alatt legalább 3 alkalommal l órát meghaladó késedelembe esik, vagy késedelme 
egy alkalommal eléri a 6 órát, úgy az ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására és a 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért nyertes 
ajánlattevő (Eladó) felelős (ide értve azt az esetet is, ha az Ajánlatkérő (Vevő) szerződés 
azonnali hatályú felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül) nyertes 
ajánlattevő (Eladó) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér 
mértéke az adott részre (részekre) eső alapmennyiség szerinti termékmennyiségből még nem 
teljesített (azaz a meghiúsulással érintett, le nem szállított) árumennyiség teljes nettó 
ellenértékének l 0%-a. 

A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályozását a szerződéstervezet tartalmazza. 

Kiegészítés az ajánlati felhívás VI.3. (további információk) pontjához: 

Amennyiben a megajánlott termék a gyártmánylap alapján nem felel meg a műszaki
szakmai leírásban (a közbeszerzési dokumentumok excel melléklete) foglalt feltételeknek 
(leszámítva az ajánlatkérő által lehetővé tett +/- 5°/o-OS kiszerelésbeli eltérést), úgy 
ajánlatkérő az adott részre tett ajánlatot érvénytelennek fogja nyilvánítani. 

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó 
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben 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 a Kbt. 57. § (l) bekezdése alapján a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében 
a felhívást kiegészítő dokumentumokat bocsát rendelkezésre, melyet a Kbt. 39. § (l) 
bekezdése alapján elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé tesz az eljárást megindító felhívás 1.3) Kommunikáció pontjában 
meghatározott címen. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat 
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 
elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás a 
dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Ajánlatkérő kizárólag azon gazdasági 
szereplőt tekinti érdekelt gazdasági szereplőnek, aki a regisztrációs adatlapot 
hiánytalanul kitöltve, beszkennelve visszaküldte a magyar.adrienn2@upcmail.hu email 
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címre. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elérését csak az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt visszaküldött regisztrációs lap birtokában tekinti bizonyítottnak. 

Formai követelmények: 
Az ajánlatot l eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolás-mentesen nem bontható 
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell l db lezárt 
csomagolásban benyújtani. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében * .pdf formátumban 
beszkennelve, illetve a részletes szakmai ajánlatot (árazott költségvetés) pedig az értékelés 
megkönnyítése érdekében szerkeszthető, .xls formátumban elektronikus adathordozón (CD 
vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés esetén az eredeti 
jelöléssei ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A csomagolásra 
rá kell írni: "Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára. -Ajánlat", valamint azt, hogy "Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható 
fel." A nyilatkozatokon kérjük feltűntetni, hogy mely rész tekintetében tette azt az ajánlattevő. 

A gyártmánylapokat sorszámozni kell és azok sorszámát fel kell tüntetni a tételes 
költségvetésben az adott termék mellett. 

A személyesen leadott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti a határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A 
postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi 
kézhezvétel időpontja, az az időpont, amikor az a felhívásban megjelölt kapcsolattartóhoz 
beérkezésre került. Az ajánlat munkanapokon 9.00- 15.00 óra, pénteki napon 9 és 13 óra, az 
ajánlattételi határidő napján 8.30 - 9:00 óra között nyújtható be a 1102 Budapest, Szent 
László tér 29. l. em. 131. címen. Ettől eltérő időpontban nincs lehetőség az ajánlat 
átvételére. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a csomagolás nincs 
megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssei ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget 
az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére 
a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott 
ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Az ajánlat összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § 
(l) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

Ajánlattevő a Kbt. 44. §(l) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban, hiánypótlásban, 
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 
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gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő , amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 

Információk közös ajánlattételhez: 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges 
felelősségvállalásáról szóló, valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot, valamint a feladatok elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást 
és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti 
megállapadását A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe 
vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel 
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. 

A kizáró okok ellenőrzéséhez - amennyiben az érintett gazdasági szereplő szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban - be kell nyújtani az erről szóló nyilatkozatot, avagy 
csatolják a köztartozásmentes adózói adatbázisból kinyomtatott igazolást. (Amennyiben az 
érintett gazdasági szereplő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy 
ajánlattevő köteles megfelelő dokumentummal igazolni köztartozás-mentességét (pl. csatolni 
a NA V "nullás" igazolást.) 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő , a 
dokumentum- ha jogszabályeltérőennem rendelkezik- a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 
egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő azonban előírhatja az olyan nyilatkozat 
eredeti vagy- ha az ajánlatkérő lehetővéteszi-hiteles másolatban történő benyújtását, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló 
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése 
szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
(ajánlattevői nyilatkozat) eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi időszerint értendő. 

Irányadó jog: Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadóak 

Felelős fordítás: 
Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegennyelvű iratok, dokumentumok 
kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli 
meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A 
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lefordított anyagot a cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell 
írnia és a következő tartalmú megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások 
tartalmukban és értelmükben megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 
Ajánlattevő felelőssége, hogy a magyarnyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem 
köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt 
észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a 
verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak 
fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az 
ajánlattevőnek viselnie kell. 

Kiegészítő tájékoztatás-kérés: 
Kiegészítő tájékoztatás: Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Az írásban (faxon, postai 
úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott email-ben vagy 
közvetlen kézbesítés útján) feltett ajánlattevői kérdéseket - a gyors válaszadás érdekében -
kérjük minden esetben e-mailen, szerkeszthető formátumban (*.doc) is megküldeni a 
magyar.adrienn2@upcmail.hu e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás kéréskor meg kell 
adni legalább az alábbi információkat is: a tájékoztatást kérő hivatalos neve, székhelye 
(lakóhelye), kapcsolattartó személy neve, telefonszám, fax száma, elektronikus levelezési 
címe. Az ajánlatkérői válaszadásra egyebekben a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók. 
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kíegészítő tájékoztatás kérést nem 
elegendő sima email-ben megküldeni, mivel az a hatályos jogszabály alapján nem 
minősül írásbeli közlésnek! 

Szakmai követelmény: 
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 a minőség megőrzési idő legalább 90%
ával. 

Ahol ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az kizárólag 
a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározásamiatt történt és ajánlatkérő 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére figyelemmel "azzal egyenértékű" 
terméket is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. 

A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjától a teljesítés teljes időtartamára 
vonatkozóan rendelkeznie kell szakmai felelősségbiztosítássat 

A felolvasó lapon szereplő nettó vételárat az adott rész tételes nettó egységárainak és 24 havi 
mennyiségének szorzata alapján kialakult nettó végösszegből kell képezni. 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 
ellenszolgáltatáson felül, kívéve a hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót. 
Az ajánlati ár a szerződés első 12 hónapja alatt nem változhat, 12 hónap elteltével pedig 
maximum az élelmiszeripari árindex mértékével növekedhet. 
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Az ajánlattevőnek valamennyi megpályázott rész tekintetében nyilatkoznia kell arról, 
hogy a megajánlott termékek a hatályos Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó 
előírásainak megfelelnek. 

Egy adott részen belül valamennyi termékre ajánlatot kell adni, ellenkező esetben az ajánlat 
érvénytelen az adott rész tekintetében. 

Valamennyi terméken vagy a gyűjtőcsomagoláson, vagy az árukísérő dokumentumon fel kell 
tüntetni magyar nyelven: 

a termék megnevezését, kiszerelését 
a gyártó (előállító) nevét, székhelyét 
a termék minőség 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. 

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

Az ajánlatok értékelési módszere: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont 
szerinti legjobb ár-érték arány szerint értékeli, az alábbi bírálati szempontok szerint: 

l. részszempont Ajánlati ár (nettó Ft) 
2. aminőségi hibás termékek kicserélésének határideje percben megadva (az ajánlatkérő 

jelzésétől számítva maximum 240 perc) 
3. részszempont: az utórendelés teljesítésének határideje a megrendelés leadásától 

számítva percben kifejezve (max. 240 perc) 

Az l. részszempont esetében az adott részre vonatkozóan, az alapmennyiségre megajánlott 
mindösszesen egyösszegű nettó forintban megadott ajánlati ár (átalánydíj) kerül 
értékelésre. 

Pontkiosztás: A bírálati szempontok szerinti tartalmi elemekre 1-1 O pont adható. 

Ajánlatkérő l. részszempont esetében a fordított arányosítás módszere alkalmazásával értékeli 
az ajánlatokat, ahol a legkedvezőbb tartami elem a maximális pontot (felső ponthatár: l O 
pont) kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva fordítottan arányosan kiszámolt pontszámokat. 

Az l. részszempont (Ajánlati ár) esetében az alábbi képlet kerül alkalmazásra: 

P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax- Pmin) + Pmin 
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A 2-3. részszempontok esetében ajánlatkérő az abszolút értékelés médszerét alkalmazza. 

60 és annál rövidebb idő: l O pont 
61-80 perc: 9 pont 
81-99 perc: 8 pont 
100-120 perc: 7 pont 
121-140 perc: 6 pont 
141-160 perc: 5 pont 
161-180 perc: 4 pont 
181-200 perc: 3 pont 
201-220 perc: 2 pont 
221-240 perc: l pont 

A 2. vagy 3. értékelési részszempontra tett 240 percet meghaladó megajánlás esetén az 
ajánlat érvénytelen. A 2-3. értékelési részszempont esetén az ajánlatot egész számban, 
percben kell megadni. 

A 2-3. részszempontra tett megajánlás teljesíthetőségének ellenőrzése érdekében 
ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő valamennyi megpályázott rész esetében jelölje 
meg azon telephelyének címét, amelyről a szállítás történik. 
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Il. RÉSZ 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 
JEGYZÉKE 

l) 

2) 

3) 

4) 

NyilataOzat, 
dokulMI 

Tartalomjegyzék 

Felolvasólapok (megpályázott 
részajánlatoknak megfelelően külön-külön) 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdésében foglaltakra (Ajánlati 
nyilatkozat és kkv nyilatkozat). 
Nyilatkozat, hogy a megajánlott termékek 
megfelelnek a hatályos Magyar 
Élelmiszerkönyv előírásainak. 

Cégokmányok, cégenként csoportosítva! 
Tájékoztatásul: Az alábbi szervezeteknek 
(személyeknek) kell az ajánlatban benyújtaniuk: 

• ajánlattevő(k); 

• az alkalmasság igazolása 
tekintetében igénybe vett más 
szervezet 

Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok 
aláírójának aláírási címpéldánya vagy 

5) aláírási-mintája eredeti vagy egyszerű 
másolatban 

Amennyiben bármely dokumentum aláírója 
cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak az 1952. 
évi III. tv. (Pp.) 196. § (l) bekezdése szerinti 

6) teljes bizonyító erejű magánokiratbafoglalt 
meghatalmazást, amely a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazza. 

l. melléklet 

l. melléklet 

2. melléklet 

3. melléklet 

Lásd 4. melléklet 

5. melléklet 
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8) 

7) 

8) 

9) 

10) 

ll) 

12) 

13) 

15) 

16) 

Nyilatkozat( ok) folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárásról, az 
elektronikusan elérhető cégkivonatban 

adatok hatá l 

Egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (formanyomtatvány) 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
tekintetében (Más szervezet, vagy személy) 

ev éte 
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésének megfelelő 
dokumentum (Csak adott esetben csatolandó) 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) 
vonatkozásában előírt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

Nyilatkozat az ajánlat elektronikus 
.,..,. .. "., ... , , ... val olatban 
Részletes ártábla (EXCEL) és a megajánlott 
termékek részletes ismertetése 
Az EXCEL papír alapon, és elektronikus, 
szerkeszthető formában is csatolandó! 

gyártmánylapok és a 3. rész tekintetében a 
kiváló sertés tanúsítvány egyszerű 
másolatban 
Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek 
való lelésrőt 

Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről 
éről 

Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását 
az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban ajánlatkérő előírta, vagy 
arra a Kbt., vagy más jogszabály kötelezi az 

· ánlattevőt 

Minfa 
a k()íbeszerz,i$i 

dokum~tilmokt-an 

6. melléklet 

7. melléklet 

Közbeszerzési 
dokumentumok IV. 

része 
8/ A. melléklet 

8/B. melléklet 

9. melléklet 

Kitöltött EXCEL
táblázat, 

l O. melléklet 

ll. melléklet 

12. melléklet 

9r 
alánlatban 
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TARTALOMJEGYZÉK 

Minta 

Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, a közbeszerzési 

dokumentum megnevezése dokumentumokban Oldalszám 
az 

ajánlatban 

Az Ajánlatkér6 Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok 
(Ajánlattev6 döntése alapján a dokumentumok benyújthatóak már az ajánlatban is!) 

NA V igazolás 
(A kizárá okokra vonatkozó előírások 

17) 
ellenőrzéséhez - amennyiben az érintett 
gazdasági szerepi ő nem szerepe l a 
köztartozásmentes adózó i adatbázisban -
"n uli ás" NA V igazolást kell csatolni.) 

19) 
Nyilatkozat a Kb t. 62. § (l) 13. melléklet 
bekezdés k) pont kb) alpontja a tekintetében 

20) 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont 14. melléklet 
ke) alpontja tekintetében 
Nyilatkozat az előző 3, mérlegforduló nappal 15. melléklet 

21) lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti 
nettó árbevételéről 
Nyilatkozat, illetve referenciaigazolás az 16. melléklet 
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 

22) 
megelőző három év során teljesített 
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával, 
azonos szállítási referenciákról a 32112015. (X. 
30.) Korm. rendelet 22. §(l) kezdéseszerint 
HAC CP rendszerre vagy ISO 22000 
élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerre 

23) vonatkozó érvényes tanúsítvány/igazolás 
vagy egyenértékű minőségirányítási 

kézikönyv/szabályzat (1-5. részek esetében) 

24) 
Nyilatkozat vagy igazolás FEL IR 
azonosítóról 
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III. RÉSZ 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

A megadott igazolás- és nyilatkozatminták hangsúlyozottan csak minták, amelyek segítséget 
nyújtanak az ajánlat összeállításához. A minták konkrét tartalmát az ajánlatból következő 
egyedi szempontok szerint az ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak 
azok elkészítéséhez. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum tartalma nem 
módosítható és annak alkalmazása kötelező! 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok között nem minden, az 
eljárás során benyújtandó dokumentum szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő 

felelőssége, ennek során nem csak az ajánlattételi felhívásban, kiegészítő tájékoztatásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó 
jogszabályi előírásokat is. 

Az igazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Tartalomjegyzék - mintának megfelelő sorrendben 
kérjük benyújtani. 
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Figyelem! Minden részajánlati körre külön-külön Felolvasólapot kell kitölteni!!! 

2. melléklet 

Felolvasólap1 

Ajánlattevő hivatalos neve 
(megnevezése) 2: 

Ajánlattevő hivatalos cime 
székhely, lakóhely )l: 

lattevő adószáma: 
Közös ajánlattevők 
képviselője (amennyiben 
releváns)4: 

Kapcsolattartó neve5: 

Kapcsolattartó levelezési 
címe: 
Kapcsolattartó 
telefonszáma: 
Kapcsolattartó 
telefaxszáma: 
Kapcsolattartó e-mail 
címe: 

"Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 
tárgyában indított közbeszerzési eljárás 

A megpályázott rész 
A rész megnevezése: száma: 

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

Az ajánlatunk számszerűsíthető elemei a megpályázott részre vonatkozóan: 

1 Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett nyilatkozat. Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel 
kell tüntetni valamennyi gazdasági szereplő adatait. 
2 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő . 
3 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő . 
4 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
5 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [71 . §] , a 
felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevöknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a kapcsolattartónak küldi meg. 
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Ajánlatunk az l. részszempontra: 

Az adott részre vonatkozó, az alapmennyiségre 
megajánlott mindösszesen egyösszegö nettó 
ajánlati árunk (Ft) 

Ajánlatunk az 2. részszempontra: 

a minőségi hibás termékek kicserélésének 
határideje percben megadva (maximum 240 
perc) 

a telephely cime, ahonnan a szállitás történik 

A"' l ,.Jan atun k 3 az . reszszempontra: 

az utórendelés teljesítésének határideje a 
megrendelés leadásától számítva percben 
kifejezve (maximum 240 perc) 

' 

a telephely címe, ahonnan a szállítás történik 

nettó ......................... Ft 

perc 

perc 

Kelt: . . . . ................ . .. .. .. . , 2018 .... . .... ............ .. hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosu lt/jogosultak, vagy a láírás a meghatalmazott/ 

meghatalmazottak részéről ) 
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Figyelem! Minden részajánlati körre külön-külön kérjük kitölteni!!! 

3. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdésében foglaltakra 

(a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatás összegére) 

Alulírott/alulírottak, 
( nyilatkozattételre jogosult neve, beosztása) 

(gazdasági szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

mint 

"Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 

a 

tárgyú közbeszerzési eljárás .... részében a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

nyilatkozom/nyilatkozunk: 

l. Az eljárást megindító Ajánlati felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a 
feltételeit - a műszaki-szakmai leírást a szerződéses feltételekkel, az ajánlatkérői kiegészítő 
tájékoztatásokkal együtt- átvizsgáltuk, megértettük. 

2. Ezúton nyilatkozunk, hogy a műszaki-szakmai leírásnak megfelelően ajánlatot teszünk a 
szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint. Nyilatkezunk továbbá, hogy az 
általunk megajánlott termékek mindegyike a hatályos Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak 
megfelel. 

3. Kijelentjük, hogy a közbeszerzési eljárásban rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat
kiemelten az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként 
rendelkezésünkre bocsátott műszaki dokumentációt, szerződéstervezetet, és az esetleges 
ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokat - részletesen átvizsgáltuk, azok hiányos tartalmára 
hivatkozva nyertességünk esetén semmilyen jogcímen többletköltség igényt nem támasztunk. 

4. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel, mint 
Vevővel a szerződés megkötésére és teljesítésére, az árajánlatunkban megadott 
ellenszolgáltatásért, a szerződéstervezetben rögzített feltételek vállalásával. A kereskedelmi 
ajánlatunk szerinti egységárainkat a szerződés teljes időtartama alatt tartjuk. 

5. Az ajánlati felhívásban, a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban közölt 
feltételeket - ideértve a szerződéstervezet szerinti feltételeket is - elfogadjuk, nem 
szerződésszerű teljesítésünk esetén az előírt kötbér megfizetését vállaljuk 

6. Mint a fent nevezett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője (közös ajánlattevők 
esetében a közös ajánlattevők nevében nyilatkozat megtételére jogosult képviselőként) 

kijelentem, hogy az általunk benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum 
tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok. 
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7. Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő legalább 30 napig terjedő időszakra 
tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valarnint ezen időszak lejárta 
előtt bármikor elfogadható. 

8. V állaljuk az ajánlati felhívás szerinti biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátását. 
Tudomásul vesszük, hogy - arnennyiben az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt 
rnértéknél kisebb összegben bocsátjuk rendelkezésre, az az ajánlatunk érvénytelenítését vonja 
maga után; 

9. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozorn/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk 
k ' o l d ' o ' ' ( d ' o epv1se t gaz asag1 tarsasag, a .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . gaz asag1 
szereplő neve, címe) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény szerint 

o rnikro-, vagy 

okis-, vagy 

oközépvállalkozásnak rninősül, vagy 

onern tartozik a fenti törvény hatálya alá6
. 

Kelt: ............................ , 2018 ....................... hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

rneghatalrnazott/ meghatalmazottak részéről) 

Tájékoztatás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint minősítéshez: 

3.§ 
(l) KK V-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 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb l O millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma l O főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKY-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. 
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4. melléklet 
Cégokmányok 

A cégokmányokat az alábbi szervezeteknek (személyeknek) kell az ajánlatban benyújtaniuk: 
• ajánlattevő ; (közös ajánlattevők) 
• az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet (más gazdasági 

szereplő). 

Csatolandó iratok: 

a) Nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldánya vagy aláírási-mintája eredeti vagy 
egyszerű másolatban. 

b) Amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján elérhető cégkivonata az 
ajánlattételi időpontban is a hatályos adatokat tartalmazza. erről nyilatkozni kell. 
Amennyiben az ajánlattevőnek a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, 
elektronikusan elérhető cégkivonatában az ajánlattételi időpontban változás nem 
történt, a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat csatolása nem kötelező. 

c) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlattevő, vagy az 
alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. 

d) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében 
igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje 

bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, 
körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, 
kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

e) Amennyiben bármely dokumentum aláírója cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak az 
1952. évi III tv. (Pp.) 196. § (l) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű 
magánakiratha foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazza. 
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(Csak adott esetben csatolandó!) 

5. melléklet 
MEGHATALMAZÁS 

Az eljárás tárgya: "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" 

Alulírott ................. ...... ............................ , mint az ajánlattevő ....................... .......... .......... . 
(székhely: .................................... ) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom 
......................................... -t (születési hely, idő: .................................. , anyja neve: 
.. ... ................................................ .... , lakcím: ................ ................ ..... .... , személyi 
igazolványszám: ............. ... .... ... ........ )az alábbiakra: 

• jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok 
nevemben történő aláírására 

• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására 
• a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára 

nézve kötelezőnek ismer el 
............................................... 
(*a jogosultságok köré t kérjük értelemszerűen kibővíteni l leszűkíteni l pontosítani) 

............ ............ .... ..... ........ , .......... év ..................... hó ........ nap 

Meghatalmazó Meghatalmazott 

Előttünkmint tanúk előtt: 

l. név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aláírás: ...................................... . 

lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . személyi igazolványszám: .................... . 

2. név: . . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . aláírás: ...................................... . 

lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . személyi igazolványszám: ......... ... .... ..... . 

Megjegyzés: 

Közös ajánlattételesetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! 
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást me !lé kelni kell! 
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6. melléklet 
Nyilatkozatl 

változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról, illetve az elektronikusan elérhető 
cégkivonatban szereplő adatok hatályosságáról 

Alulírott ....... .......... ..... ... ......... ... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, 
hogy: 
a) az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat 

módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre 
vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a 
kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az 
adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatóság/szervezet 
visszaigazolásának érkeztetett példányának másolatát az ajánlathoz csatolom. 

vagy 

b) az aktuális ( cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat 
módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó 
illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/szervezethez nem került benyújtásra 
adatváltozás bejegyzési kérelem. 

II. 

a) a 32112015. (X. 30.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető cégkivonatunk az ajánlattétel időpontjában is 
hatályos adatokat tartalmazza. 

vagy 

b) 32112015. (X. 30.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető cégkivonatunk nem az ajánlattétel időpontjában 
is hatályos adatokat tartalmazza. Csatoljuk ezért a hatályos cégadatokat tartalmazó 
cégkivonatunkat 

Jelen nyilatkozatot a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem. 

Kelt: ............................ , 2018 ... .. .................. hó ..... napján. 

(Csak adott esetben csatolandó!) 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

7 Kérjük a megfelelőt értelemszerűen megjelölni, a nem kívánt részt áthúzni, vagy 
törölni! 

A nyilatkozatot ajánlattevő, és adott esetben az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet 
köteles benyújtani. 
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NYILATKOZAT 
közös ajánlattétel esetén 

7. melléklet 

Alulírottak, mint a( z) ..... ..... .. .... ................ ...... . (hivatalos cégnév és székhely), valamint 

a( z) .... ............. ..... ........... .... .............. ......... .... ... (hivatalos cégnév és székhely) 

a Kbt. 35. §.(l) bekezdés alapján nyilatkozunk, közösen ajánlatot teszünk a "Élelmiszeripari 
alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárásában. 

A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban, 
dokumentációban és szerződésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

A Kbt. 35. §-ának (6) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy a szerződést- amennyiben, 
mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - egyetemleges kötelezettségvállalással 
teljesítjük. 

A közös ajánlattevők közötti tervezett feladatmegosztás ismertetése: 

Nyertességünk esetén az ellenszolgáltatásból való részesedés %-os mértéke: 

A számlabenyújtó fél megnevezése: 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevő képviseletére, a nevükben 
t ••rt ' " l" ' ' ( ' ' ) ( ' ) t l" o eno e Jarasra a .................................. eegnev ...................... .... .... ...... nev e JeS 
körűen, korlátozás nélkül jogosult. 

Kelt: .................... . ....... , 2018 ...................... . hó ... .. napján. 

(cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 
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8/A. melléklet 

Kérjük a nyilatkozatmintát értelemszerűen kitölteni, a nem kívánt részt áthúzni, vagy törölni! Nemleges 
nyilatkozatot is csatolni kell! 

Nyilatkozat 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében8 

Alulírott/alulírottak, Oogosult neve), mint a 

(ajánlattevő gazdasági szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 
"Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. §(7) bekezdése szerinti nyilatkozatunk*: 

A) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági 
követelrnény(ek)nek való megfelelés igazolásához az általunk megpályázott részek 
vonatkozásában más szervezet (vagy személy) kapacitásaira az alábbiak szerint 
támaszkodunk: 

A 
részajánlati kör 

sorsdma: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

i!M ? 

,~~löirt alkalmassági kQ~i,~~!mény(ek:}nek&ipló Jn,~gfelelés 
igazolásához lll:~s szer" i • . < agy személy) kapacitásaira 

;J;íJP~zkodu~~~m támasdodu$ 

Válasz: 

Válasz: 

Válasz: 

Válasz: 

Válasz: 

Válasz: 

és/vagy 

B)* A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a következő táblázatban- az általunk megpályázott 
részajánlatonkénti bontásban - az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
bemutatjuk azon szervezeteket, és az érintett alkalmassági követelmény( eke )t amelynek 
igazolása érdekében erőforrásukra támaszkodni kívánunk: 

8 A közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők egyénileg (mindegyike külön-külön) kötelesek nyilatkozni. Kérjük 
értelemszerűen kitölteni, Kérjük egyértelműen válaszolni, me/y részek tekintetében kívánnak, vagy nem 
kívánnak más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodni. 
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A 
Alkalmassági követelmény 

részajánlati 
Más szervezet (vagy személy) megnevezése (az ajánlatifelhívás vonatkozó 

kör 
pontjának, továbbá az ott megjelölt 

sorszáma: (gazdasági szerep/6 hivatalos neve, elme) alka/pulssági követelmény pontos 
megjelölése) 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kelt: ......... ................ . .. , 2018 ....................... hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

*Kérjük értelemszerűen kitölteni, a nem kívánt részt egyértelműen megjelöln i (áthúzni , vagy törölni)! 

A "B" pontot csak akkor kell kitölten i, ha vesznek igénybe más szervezet vagy személy kapacitását. 

*A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján: 

(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 
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. 

(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a P tk. 6:4 J 9. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében 

8/B. melléklet 

Alulírott ..................................... (név), mint a( z) .................................. . (cégnév, 
székhely), mint az ajánlattevő által az ajánlatában bemutatott, alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 
kötelezettséget vállalak arra, hogy 

a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

az Ajánlati felhívás . . . . . . . . . . . . . . ... pontjában előírt feltételek teljesítéséhez az 
alkalmassági feltételt jelentő ........ erőforrást az ajánlattevő által megpályázott alábbi 
részekhez a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátom: 

( , ) ( l , )** ........... resz ................. e nevezese 
( , ) ( l , )** ........... resz ................. e nevezese 
( , ) ( l , )** ........... resz ................. e nevezese 

*Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviselőjeként nyilatkozom 
továbbá, hogy tudomásul veszem, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a Ptk. 6:419. §
ában foglaltak szerint kezesként felelek az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefliggésben ért kár megtérítéséért* 

Kelt: ............................ , 2018 ....................... hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazatti meghatalmazottak részéről) 
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9. melléklet 

Nyilatkozat 
az ajánlat elektronikus példányával kapcsolatban 

Alulírott ............................................. (név), mint a(z) ........................................................ . 
(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, hogy 

az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 
file) példány tartalma teljes mértékben megegyezik a papír alapú (eredeti) példány 

tartalmával. 

Jelen nyilatkozatot a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem. 

Kelt: ............................ , 2018 ................... .. .. hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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Nyilatkozat 
alkalmassági feltételeknek megfelelésről 

, 9 ... resz 

10. melléklet 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünk vonatkozásában maradéktalanul 
teljesülnek a felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakrnai , valamint a Kbt. 65. 
§ (l) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmények. Vállalom, hogy az ajánlatkérő 
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására igazolom az alkalmassági követelmények 
fennállását a felhívásban előírtaknak megfelelően. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

····················· ·············· ·· ·········· ······ 
(cégszerű aláírás) 

9 részenként külön-külön kell benyújtani! 
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ll. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kb t. 67. § (4) bekezdése tekintetében 10 

' ll ... . resz 

Alulírott ..... .............. ....... ................... (név), mint a(z) ..... ........ .......... ...... ...... ............... ...... . 
( cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, hogy 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. 

Jelen nyilatkozatot a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem. 

Kelt: ........ .. .................. , 2018 ......... . ..... ... ..... hó .... . napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

10 A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését. 
11 részenként külön-külön kérjük megtennil 
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NYILATKOZAT 
felelősségbiztosításró1 12 

... rész 

12. melléklet 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a szerződéskötés 
időpontjára rendelkezni fogok a felhívásban előírt mértékű felelősségbiztosítással és azt a 
szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartom; illetőleg meglévő felelősségbiztosításomat 
kiterjesztem a felhívásban meghatározott mértékre. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

··· ·················································· 
(cégszerű aláírás) 

12 részenként külön-külön kérjük benyújtani! 
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AZ AJÁNLATKÉRŐ Kbt. 69.§ (4), ILLETVE (6) BEKEZDÉSE 
SZERINTI FELHÍVÁSÁRA CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
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13. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

Alulírott .............................. , mint a( z) ............................................ (cégnév, 
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontja 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában foglalt előírásaira való tekintettel ezennel 
kijelentem, hogy 

l) az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdénjegyeznek 

vagy 

az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén. 

2) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ 
r) pont ra)-rb) alpontok szerinti tényleges tulajdonosa* nincsen. 

vagy 

3) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa*: 

..................... (név), .................... (állandó lakóhely), szavazati JOg és tulajdoni 
hányad: .......... % 

vagy 

az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és az ajánlattevő rendelkezik a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 200 7. évi 
CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonossal, de az nem megismerhető. 13 

Jelen nyilatkozatot a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlat részeként teszem. 

Kelt: ............................ , 2018 ....................... hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

13 A nem releváns részt kérjük törölni a hiánypótlás, további felvilágosítás kérés elkerülése érdekében! 
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevöknek külön-külön kell megtenni a 
nyilatkozatot. 

Az ajánlattevő a Kb t. 62. § (/) bekezdés k) pont kb) pontját a 32112015. (X 30.) Karm. rendelet 8. 
§ i) pont ib) a/pontja alapján a következő módon köteles igazolni: 

8.§ 
i) 
ib) a Kbt. 62. § (/) bekezdés k) pont kb) a/pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a/pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 
rc)-rd) a/pontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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14. melléklet 

Nyilatkozat 
a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont ke) alpontja tekintetében 

Alulírott .............................. , mint a( z) . ... ........................................ (cégnév, 
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontja 
vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy 

l) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik. 

2) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik, melyek a következők: 

............................ (név) .................... (székhely) 

............................. (név) ..... .............. . (székhely)* 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet( ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (l) 
bekezdés k) pont ke) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

Jelen nyilatkozatot a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlat részeként teszem. 

Kelt: .... ................... , 2018 ............................ . 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

* Kérjük értelemszerűen kitölteni (Nem kívánt rész törlendő, vagy áthúzandó!) 
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15. melléklet 

Nyilatkozat 

a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről 14 

Alulírott/alulírottak, ....................................... . (a nyilatkozattételre jogosult neve), 
. (; d ' . l" ' ,\ mtnt a ................................................................ gaz asagr sze re p o neve, crme1 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Kbt. 65. § (l) bekezdésének a) pontjában 
foglaltaknak megfelelően kijelentem/kijelentjük, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevételünk a felhívás feladását megelőző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben az 
alábbiak szerint alakult: 

:Rész szima: ····•·!!~\. 

rzes tárgyából származó (a fent 
znek megfelel(;) ál s forgaihl; 

számított- árb nk a 
ez6kép,Pe~ ala 

... ......................... nettó Ft 

............................ nettó Ft 

............................ nettó Ft 

Összesen .......................... .. nettó Ft 

Jelen nyilatkozatot a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlat részeként teszem. 15 

Kelt: ............................ , 2018 ....................... hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 

meghatalmazottak részéről) 

14 Az alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek) egyénileg kötelesek nyilatkozni. 
15 részenként külön-külön kell nyilatkozni! 
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16. melléklet 

Nyilatkozat 

az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év során teljesített 
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával, azaz az általunk megpályázott részajánlati 

körök szerinti élelmiszerfajtákkal (árucsoportokkal) azonos szállítási referenciákról a 
megpályázott részajánlati köröknek megfelelő bontásban 

Alulírott, .................................................................................... (név, beosztás) 
mint a( z ................................................................................ (cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője, műszaki, illetve szakmai alkalmasságunk alátámasztására a 
mellékelt referencia nyilatkozatoD mutatjuk be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé 
számított három év (36 hónap) során teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával, 
azaz a megpályázott részajánlati körök szerinti élelmiszerfajtákkal (árucsoportokkal*) 
azonos szállítási referenciáinkat, megpályázott részajánlati köröknek megfelelő bontásban. 

Az általunk megpályázott rész(ek) sorszáma(i), melyhez mellékelt REFERENCIA 
NYILATKOZAT-on a referencia bemutatásra kerül: 

Mindezek alátámasztására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (l) bekezdés a) 
pontja szerinti szervezetek esetében csatoljuk a nevezett partnerek által kiadott igazolást. 

Jelen nyilatkozatot a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatunk részeként teszem. 

Kelt: ....................... , 2018 ............................ . 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

*A szállítás tárgyát - a leszállított élelmiszereket - a megpályázni kívánt részajánlati körbe tartozó 
árucsoportoknak megfeleltethető módon csoportosítva kérjük megjelölni, és az azokért kapott nettó ellenértéket 
kérjük megadni: 
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Minden megpályázott részre külön referencia nyilatkozatot kérünk kitölteni! 

REFERENCIA-NYILATKOZAT: 

l. A megpályáZOtt resz (árucsoport) sorszáma és megnevezése, melybez a referencia bemutatásra kerül*: 
(. 

n: ,,~ .· ·. ' ..•... ·. • 4~'%:n ··.· .••••• ·-••••••••••••• -.................. · -· ••• --.:· ··. ~{1: •••••••• , •. ,., t,~···- •••••• -••••• 

S. ~teljesítés (tj,eje/id&záka: 
(l,egalább .~~~ nql:l.ap megfeiÖJésév' 
A.,4 vizsgdit ídőszaknn7 kordbban Wlnegkez<)ett ieljesiiesek. eseten csak a 
vizsgá/ti iOőszakra (36 hónap) eső teljes/tések rnurathatólr be 
rf:forerrcíc/kent. 

6. 4 vjzsgáltJd&ukra es6 tnenny(ség' 

7. A teljesJtés min&ítése: 
(~ylJatkozatarr61~ hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésutlk 
roeg(elelően töJ;tént e.) 

Név: 

Székhely: 

A szállítás tárgya: ..... .. .... .. .... .. . . ..... ...... .... .. . 

............ év ............. .. . hónap- tól .......... év ............... hónap- ig 

A 5. pontban megjelölt időszak alatt összesen: 

55 



8. A fenti vev6 r:észéröl a referenciát mege~íten:f'tu.dó személy 
neve, elérhet&ége: 

Név: 
Elérhetőség (telefon): 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §(l) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében csatoljuk a nevezett partnerek által kiadott vagy aláírt 
igazolást** 

Kelt: ............. . ....... .. , 2018 ............................ . 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 
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IV. RÉSZ 

A BIZOTTSÁG (EU) 201617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 
(2016. január 5.) 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának 
meghatározásáról 

MELLÉKLETEI 
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Kitöltési útmutató 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, 
amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes 
bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági 
szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a 
gazdasági szerepiőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási 
szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, 
amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának 
korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz 
kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának 
kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők 
feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely 
rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára1 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági 
szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet 
nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és 
információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő 
szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást 
megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni 
a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben 
meghatározott információt2 meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók 
tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szerepi ő nem veszi igénybe3

. Azáltal is 
megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az 
ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools
databases/ecertis2/resources/espdlindex.html4), amelyet a Bizottság szervezeti egységei 
díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági 
szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani. 
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, 
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági 
szerepiöknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot is. 5 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések 

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z 
cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel 
kapcsolatos információ kitöltése során ... 
2 Kizárási okokra vonatkozó információ. 

Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU 
irányelv 88 . cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését 
4 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak 
linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. 
5 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 
2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen 
eltérő valós helyzetekre vonatkoznak. 
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb 
tekintetben nem lenne helyénvaló l) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet 
tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32 . cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint 
(5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), t) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből 
adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. 
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kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a 
naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat. 
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató 
ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy 
nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a 
vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a 
továbbiakban: az enyhébb szabályozás)6. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy 
az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy 
használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések 

odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv7 hatálya alá 
tartoznak-e. 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti 
bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, 
vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelőlefolytatásához szükséges. 
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak 
megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy -
általánosabban - a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok 
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot 
tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő 

dokumentumokat. 
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már 
megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb 
módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a 
megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus 
ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a 
másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő 

informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren, ... ) tárolt információ 
felhasználásával. 
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog 
rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható8. Ez aztjelenti, hogy 
legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind 
elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás 
minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált 
lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ 

cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt 
(a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja). 

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni 
a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi 
helyzet, és az ügylethez nem kötödnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. 
cikkének a), b) és j) pontja tekintetében. 
6 A 2014/24/EU irányelv 74-77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91-94. cikke. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós 
szerzödésekről (HL L 94. , 2014.3.28., l. o.). 
8 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 
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újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus 
kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az 
ESPD-szolgáltatás lehetövé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött 
egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, 
amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek9 . 
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak 
fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, 
hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns 
információkat 
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok10 

részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre 
vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon 
kiválasztási szempontok vonatkoznak). 
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok 11 kiállításáért 
melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági 
szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja 
mutatni az említett kiegészítő iratokat. 
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok 
előírhatják 12 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen 
kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az 
előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy 
dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott 
adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szerepiökre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési 
eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb 
igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon 
azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek. 
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett 
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő 
hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben 
bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus 
dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez 
szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban. 
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton 
elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági 
szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell 

9 Pdffájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentum ukat, amely elektronikus 
úton mellékletként elküldhetö. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplök a későbbiekben újra fel tudják használni az 
információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell 
elmenteniük (mint pl. .xml). 
10 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek 
legnagyobb becsült értékének fiiggvényében kell megállapítani . 
11 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények 
teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ ("igen"/"nem"). Erről a lehetőségről a további 
magyarázatot lásd lent. 
12 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegüek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. 
csak nyílt eljárásoknál , vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt 
felhívnak a részvételre. 
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adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).Ennek 
közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet13 

végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és 
különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz. 
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert 
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek 
által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III-V. részben kért 
adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott 
igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok 
teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie. 
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok 
teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, 
hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes 
európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot is, amely minden ei!Ves igénybe vett szervezet 
vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat14• 

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja - adott 
esetben ideiglenes társulás keretében - együttesen vesz részt (közös ajánlattétel), a 11-V. 
részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szerepiőnek 
külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. 
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői 
testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy 
rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre 
vonatkozó szabályokat. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a 
figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem 
szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy 
dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés 
módjánál megkövetelt aláírás( ok) biztosítja (biztosítiák) 15

• 

Olyan közbeszerzési eÍjárásoknál, ap,1elyekhen az eljárást megindító felhivást az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában tették közzé~ a l. részben, előírt információ automatikusan 
megjelenik, feltéve, hogy a fent ern1ftett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az 
egységes európai közbeszerzési dokoméntum létrehozásához és kitöltéséhez. 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 
1995.11.23 ., 31. o.). 
14 Lásd a ll. rész C. szakaszát. 
15 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban 
olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, 
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is 
lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, 
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van 
illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. 
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[Ha az eljárást megindító felhívás .. nern jelent meg az EU IJjvatálos /Lapjában, akkor az 
~ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ·ajánlatkérőnek kellkitöltenie az információt, 

l
amely lehetövé teszi .a közbe .. sz···erzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum :m.inden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági 

1SZereplönek kell kitöltep.ie. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőre vonatkozó információk 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

III. rész: Kizárási okok: 

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU 
irányelv 57. cikkének (l) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (l) bekezdése értelmében alkalmazásuk az 
ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató 
ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy 
alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó 
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok Gogerős és kötelező határozat 
esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése 
értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő 

szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (l) bekezdése 
értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő 
szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és 
kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.). 

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai 
kötelességszegéssei kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) 
bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; 
tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek 
számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (l) bekezdése alapján minden 
közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, 
eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk 
előírhatja számukra ezek alkalmazását). 

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok 

IV. rész: Kiválasztási kritériumok16: 

a.: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

A: Alkalmasság 

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

C: Technikai és szakmai alkalmasság 

16 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők-függetlenül 
attól , hogy ajánlatkérő szervek-e- eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt 
kiválasztási szempontokat (IV. rész, A. , B. és C. szakasz). 
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D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési 
szabványok1718 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának 
csökkentése 19 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag a Il., III. részt, valamint a IV. rész a. pontját és 
a VI. záró részt kell kitölteni, valamint a dokumentumot keltezéssel ellátva cégszerűen 
(vagy a meghatalmazott által) aláírni! 
Az alkalmasság igazolására vonatkozó egyéb pontokat (IV. rész A, B, C, D), valamint az 
V. részt kérjük, ne töltsék ki! 

17 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési 
szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni , mivel 
a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. 
18 A 2014/25/EU irányelv 77 . cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a 
közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A 
fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben elő írt szem pontok, vagy 
lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a ll . lábjegyzetet). Az objektív szabályok 
és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott 
közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány. 
19 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának 
csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni , mivel a 
2014/24/EU irányelv 65 . cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők 
számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell 
végezni . 
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNY A 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre 
vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindítóJlHhívást az Eurt)pai Unió 
Hivatalos Lapjában tettéJtközzé, az•~ .. részb~n eliUrt információ automatikusan beolvasásra kerüt, 
feltéve, hogy a fent említett elektronikus :ESPD-szolgáltatásf6 használták az ~séges európai 
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az.Európai Unió.Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 
hirdetrbényl7 hivatkozási a4~tai: 
A Hivatalos Lap S sorozatáltak száma [S .... ), dátum [//2017], [2.] oldal, , 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [2][0][1][7)/S [][][]-[HJ HJ[][!] 
Ba az eljárást megindító fell;tívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az infotm,~ciót, amelyJehetővé teszi 
a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. . 
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, 
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetövé teszi a közbeszerzésiieJjárás egyértelmű 
azonosítását (pl. nemzeti.~.iintíí közzétét~l hivatkozási adata): [ •••• ] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előirt informác~p automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-
szolgáltatást használják az egységes európai ~özJ>eszerzési. dokumentum létrebozás~hoz és 
kitöltéséhez. Ba nem, akkor ezt. az információt a gazdasági szerepiőnek kell kitöltenie. 
A beszerző azonosítása38 Válasz: AK15790, AK20169 

Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat; Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ["Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése 
ismertetése39: a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére"; 

áru beszerzés J 
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató [ J 
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 
szám (adott esetben)40 : 

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

36 A .Bizottság szervezeti. egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocs · ák az ajánlatkérő 
szervek, a közszolgáltató ajánlatkérpJf, a gazdasági szereplök, ai .elektronikus sz:olgáltatók ' érdekelt felek 
rendelkezésére. 
37 Ajánlatkérő szervekrész:ére: vagy az eljárást megindító félhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, 
vagy Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: iiz eljárást megindító felhívásként alkalmazottidőszakos előzetes 
tá· ékoztató Szerzödési hirdetmén va Minősitési rendszer me létéről s.zóló hirdetmén 
38 

40 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLÖRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: 
Válasz: 

Név: [ ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott [ ] 
esetben: 

[ ] 
Ha nt n cs héaazonosító szám, kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 
esetben, ha szükséges. 

Postai cím: [ ...... ] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek41 : [ .... .. ] 
Telefon: [ ...... ] 
E-mail cím: [ ...... ] 
Internetcírn (adott esetben): [ ...... ] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy [] Igen [] Nem 
középvállalkozás42? 

tsak ha a kiizbeszerzés · #. .u43, A [] Igen [] Nem 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás44 vagy védett munkahely-teremtési 
program ok 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 me ly [ .... ] 

41 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
42 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlásót a mikro-, kis és kiJzépvállalkozdsok meghatározásáról 
(HLL 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. 
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely l 0-nél kevesebb f6t foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 
éves mérlegf61Jsszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 
Jűsvállalkozás: olyan vállalkozds, amely 50-nél kevesebb f6t foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 
éves mérlegf6összege nem haladja meg a 10 millió euró t,· 
KIJzépvállalkozás: 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 mérlegföösszege 
nem haladja meg a 43 millió eurót. 
43 Lásd a szerzödési hirdetmény III.l.5. pontját. 
44 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetil személyek szociális és szakmai 
beilleszkedése. 
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kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az [] Igen []Nem []Nem alkalmazható 
elismert 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. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse kí az V. részt, valamint mindenképpen 
töltse kí és írja alá a VI. részt. 

a) Kérjük, 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 minősítést45 : 

a) [ ...... ] 

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

c) [ ...... ] 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt d) [] Igen [] Nem 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről , vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetövé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 
adatbázisából? 
Ha a vonatkozó 
elérhető, kérj ük, 
információkat 

Részvétel formája: 

információ 
adja meg 

elektronikusan 
a következő 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 
a közbeszerzési eljárásban746 

e)[] Igen []Nem 

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

Válasz: 

[] Igen [] Nem 

Ha iszen, kériük, biztosítsa, hogy a többi éri}1tett külön egységes eur~ai közbeszerzési dokumentpm 

A hivatkozások és a minösítés; ha van h e~ a tanúsítáSOD szere elnek. 
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formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szerepi ő a:) [ . . .... ] 
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, .. . ) : 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a b): [ . ..... ] 
közbeszerzés i eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

c): [ ... . .. ] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a [ J 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLÓ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak J 
képviselni a gazdasági szereplőt: 
Képviselet, ha van: Válasz: 
Teljes név; [ ... ... J; 
valamint aszületési idő és hely, ha szükséges: [ ..... . ] 
Beosztásimilyen minőségbenjár el : J. ..... l 
Postai cím: [ ... ... J 
Telefon : [ .... .. J 
E-mail cím: [ .... .. ] 
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre [ .... .. J 
vonatkozó információkat (a képviselet formája, 
köre, célja stb.): 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait? 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan kiilön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a ill. részben 
meghatározott információkat, megfelel6en kitöltve és az érintett szervezetek által aláirva. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelye!} nem tartoznak közvetlen ül a gazdasági szerepi ő vállalkozásához, 
különösen a minöség-eJienörzés felelőseit, továbbá épitési beruházásra irányuló közbeszerzési szerzödés 
esetében azon szakembereket vagy miiszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplö a 
beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 
Amenoviben a '"'"7 A .... ,.íf.ri szereolö által i2énybe vett megbatározott kaoacitások tekintetében ez releváns 

67 



minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat 
is47. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALV ÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLÖ NEM VESZIIGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszo)gáltató ajánlatkér6 1 
kifejezetten el6irja ezt az információt.) 
Alvállalkozás: Válasz: 
Szándékozik -e a gazdasági szereplő a []Igen []Nem 
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
harmadik félnek? sorolja fel ajavasolt alvállalkozókat: 

r ... J 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáJtató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e 
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és am. 
részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozó ra (alvállalkozói kategóriára) nézve. 

l 47 PL a mínöség-ellenörzésben részt vevő müszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU írányelv 57. cikkének, (l) bekezqé~e a követJfező kizárás i okokat határozza meg: 

l . Bűnszervezetben való részvétel48; 

2. J>;orrupció49; 

3. Csalás50
; 

4. Terrorista bűp,csélekmény vagy tettorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény51 ; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmusfjna zása52; 

6. Gyennekmunka és az emberkefeskedelem más fonnái53 

Az irányelv 57. cikke (l) bekezdésében foglalt Válasz: 
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 
kapcsolatos okok: 
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szerepi őt [] Igen []Nem 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
felügyelő testületének tagját, illetve az e elérhető, kérjük, adja meg a következő 
testületek képviseletére, az azokban való információkat (internetcím, a kibocsátó hatóság 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok adatai): 
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, [ ... ... ][ .. . ... ][ .... . . ][ ...... ]54 
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 
közvetlen ül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó? 
Amennyiben igen, kérjük, 55 adja meg a 
következő információkat a) Dátum:[ ], pont( ok): [ ], ok( ok):[ ] 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok 
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

48 A szervezett bűnözés ell~ kü.zdelemröl sZóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 
L L 300., 2008.ll.ll., 42. o. 2: ében me h ::.:::z::::.ott;:.:;ak:~s=z:.:::en~·n::.;t;.... --------~---~:------1 

49 Az Eur ópai Unió tagállamainak tisztViselőit érintő koírupcíó elleni 
k:üzdelemröl szóló n (HL C 195., 1997. 5., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003,jUlius 22-i,~ 
magánszektorban tapasztaTha pció elleni kü.zdelemröl szóló 2003/568/IB kerethat~ozatának (HL L 192., 
200 3.7 .31., 5~. o) 2. cikke (1 << zdésében meghatározottak szerint. Ez a kí.Zái:ási ok magábanfoglalja az 
ajánlatkérő szel'v (közszolgáltatóajánlatkérö) vagy a gazdasági szerepi ö nemzeti jogában meghatározott 
korru ciót is. 
50 Az Európai ~ÖZÖSségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmeben (HL c 
316. 1995.11.27., 48. o. 
51 A terrorizmus elleni kUzdélemröl szőló, 2002: június 13 -i 2002/4 7 5/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164 ., 
2002.6.22., 3. o.) l. és 3 .,<tr~ébtm meg1lfitározottak$ze~int.Ez a?]$:izárási ok magábanfoglalja az említett 
kerethatározat 4. cikke szerinti büncselekmén re valő felbu'tást, bű.nse él va kisérletet 
52 A pénZUgyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszirozása céljára való 
felhasználásánakmegelözésérölszóló; 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 
L 309., 2005.11.25., 15. o. J. cikkéTJen me határozottak szerlnt. 
53 Az emberkereskedelem megelllzésér61, és az ellenefolytatott kiizdelemrl!{, az áldozatok.védelméró1, 
valamint a 20021629/IB tanácslkerethatározatjewá ' ' 'ról szóló, 2011. április 5~i 2011136/EV európai 
ariameuti és tanácsi irán T, L 101. 2011.4, o. 2. cikkében me határozottak szerint. 

Kér'ük; SZÜ 
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(okait), b)[ ...... ] 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; c) A kizárási időszak hossza[ ...... ] és az érintett 
c) Amennyiben az ítélet közvetlen ül pont(ok) [ ] 
megállapítja: Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [ ...... ][ ...... ][ ...... ]r ...... P6 

Ítéletek e seté n hozott-e a gazdasági szereplő [] Igen []Nem 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 
ok ok ellenére igazolják megbízhatóságát57 

(öntisztázás)? 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az [ ...... ] 
i ntézkedéseket58 : 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

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

a) [ .... . . ] 
b) [ ...... ] 

cl)[] Igen[] Nem 

Társadalom biztosítási 
hozzájárulás 

a) [ . ..... ] 
b) [ ...... ] 

cl)[] Igen[] Nem 

Ez a határozat jogerős és -
kötelező? 

[] Igen [] - [] Igen [] 
Nem 

Kérjük, adja meg az ítélet vagy a -
határozat dátumát. 

[ ...... ] 

Ítélet esetén, amennyiben erről _ [ ...... ] 
közvetlenül rendelkezik, a 
kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 

56 

c2)[ ... ] 

d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [ ...... ] 

Nem 

[ ... ... ] 

[ ...... ] 

c 2) [ ... ] 

d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [ ...... ] 

57 beléezdés'ét vé re nemzeti rendelkezésekkel összhan ban. 
58 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyéi~ffibe vévé (egyszeri, ismételt, szisztematikus ... )a 

..lll~xarázactnak. tükröznie kelU!_megtefl: .. mtézkedések megfelelö~j,"'"ét_. _ 
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vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

Ha az adók vagy társadalom biztosítási (intemetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
járulékok be fizetésére vonatkozó dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 59 

dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, [ ...... ][ ..... . ][ ...... ] 
adja meg a következő információkat: 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK60 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 
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 kölönböző magatartásformát takarhat. 

Esetleges fizetésképtelenség, Válasz: 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 
A gazdasági szereplő tudomása szerint [] Igen [] Nem 
megszegte-e kötelezettségeit a 1----,--------:-----:---:------:-::-----:-------l 
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
terén61? intézkedéseket, amelyek e kizárási okokellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

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 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van62, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
t) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

59 

Kérjük, részletezze: 

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 
nemzeti szabályokat és 

[] Igen []Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
i ntézkedéseket: [ ...... ] 
[] Igen []Nem 

[ ...... ] 

[ .. .... ] 

60 bekezdését. 
61 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó Jlirdetményben vagy a .lözbeszerzési 
dokumentumokban va a 2014/24/EU irán: elv 18. cikke 2 désében hivatkozottak szerínt 
62 
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üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 

teljesítéséré3. 

Ha a vonatkozó információ elektron ikusan 
e l érhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést64? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

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

Ha igen, kérjük, részletezze: 

Van-e tudomása a gazdasági szerepiőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről65 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő 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 
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 

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

l-00001 
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
i ntézkedéseket: 

1 0000 00] 
[] Igen [] N em 

[00 .] 
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedése ket? 
[] Igen []Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [ 00 00 00] 
[] Igen [] Nem 

[oo .] 

[] Igen []Nem 

[00 .] 

[] Igen [] Nem 

[. oo ] 

63 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a}-f) pontokban fBisorolt esetek 
valamelyikében a gazdasági szereplök kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban 
az esetben, ha a gazdasági szereplö mindazoi)áital képes a szerzödés teljesítésére. 
64 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
meghatározásait. 
65 A nemzeti jo@..an a vonatkozó hird nyben vagy a közbeszer ési dokumentumokbanjelzettek szerint. 
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vagy egyéb hasonló 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

szankciókat? Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket [ ...... ] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a [] Igen [] Nem 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 
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 SZE RV VAGY A KÖZSZOLGÁL TATÓ AJÁNLATKÉRŐ 
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a [] Igen []Nem 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? (intemetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt [ ...... ][ . . .. . . ][ . . ... . ]66 

dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll , kérjük, adja meg a következő 
információkat 

a Kbt. 62. § (l) bekezdés a) pont ag) 
alpontja, illetve e), f), g), k), l) p) és q) 
pontja szerinti nemzeti kizáró okok 

a tisztán nemzeti kizárási okok [] Igen []Nem Amennyiben 
fennállnak, 
öntisztázási 
Amennyiben igen, 
intézkedéseket 

tett-e a gazdasági szereplő 

i ntézkedéseket? 
kérjük, ismertesse ezeket az [ .. .... ] 

l 66 KéJiük szllkség szerint ismételje. 
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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 KIV Á LASZT ÁSI SZEMPONT ÁL T ALÁNOS 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 anélkiil, hogy a IV. rész bármely 
további szakaszát ki kellene töltenie: 
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése l Válasz: l 
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: l rli gen [] Nem J 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban az esetbeo kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkér6 szerv vagy a köuzolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 
Alkalmassá2 szakmai tevékenység végzésére Válasz: 
l) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti [ ... ] 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába 67: ( internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
elérhető, kérjük, adja meg a következő [ ...... ][ ... .. . ][ ...... ] 
információkat 
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: [] Igen [] Nem 
A gazdasági szerepiőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll , és 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési ezzel: [ ... ][]Igen[] Nem 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa? 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
elérhető , kérjük, adja meg a következő [ ...... ][ ... ... ][ ...... ] 
információkat: 

B:GAZDASÁGIÉSPÉNZÜGYIHELYZET 

A gazdasági szerepl6nek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkém szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 
Gazdasá2i és pénzügyi helyzet Válasz: 
l a) A gazdasági szerepi ő ("általános") éves év: [ ..... . ] árbevétel:[ . ... . . ][ .. . ]pénznem 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a év: [ .. ... . ] árbevétel:[ ...... ][ . .. ]pénznem 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú év: [ ...... ] árbevétel:[ .. .. .. ][ .. . ]pénznem 
pénzügyi évben a következő: 

67 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagáUamok gazdasági szerepló1nek egyes 
esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell fele/niQk. 
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Es/vagy (évek száma, átlagos árbevétel): 
l b) A gazdasági szereplö átlagos éves árbevétele [ .. . ... ],[ ... .. . ][ ... ]pénznem 
a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 
évben a következő68 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat 
2a) A gazdasági szereplö 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 : 
És/vagy 

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

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

2 b) A gazdasági szerepi ö átlagos éves árbevétele (évek száma, átlagos árbevétel): 
a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy [ .. .... ],[ ... . .. ][ . .. ]pénznem 
a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő69 : 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat 

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

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) [ .... .. ] 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért idöszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplö létrejöttének dátumát vagy azt az 
idöpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét: 
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
pénzügyi mutatók70 tekintetében a gazdasági 
szereplö kijelenti , hogy az előírt mutató(k) 
tényleges értéke( i) a következö(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat 

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő : 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 
követelmények tekintetében, amelyeket a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplö kijelenti a következőket: 

(az előírt mutató azonosítása- x és y71 aránya- és 
az érték) : 
[o o o o o o], [o o o o o .f2 

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

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

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

[ o o o o o o] 

68 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmé~ vagy_ a közbeszerzési dokumentumok lehetövé teszik. 
69 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszenési dokumentumok lehetövé teszik. 
70 PL az eszközök és a források aránya. 
71 Pl. az eszközök és a források aránya. 
n Kér.Lük, szükség sze · t ismételje. 
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Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat 

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

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban az esetben keD információt megadnia, amennyibeo 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 Válasz: 
l a) Csak építési berultázásra vonatkozó Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
A referencia-időszak folyamán 73 a gazdasági határozzák meg): [ ... ] 
szereplő a meghatározott típusú munkákból a Munkák: [ ..... . ] 
következőket végezte: 
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére (intemetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
és eredményére vonatkozó dokumentáció dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, [ ...... ][ .. .... ][ ...... ] 
adja meg a következő információkat 
l b) Csak árubeszerzés re és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
A referencia-időszak folyamán 74 a gazdasági hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
szerepi ő a meghatározott típusokon belül a határozzák meg):[ ... ] 
következő főbb szállításokat végezte, vagy a l Leírás l összegek l dátumok l megrendelők l 
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A l l l l l 
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőkee5 : 
2) A gazdasági szereplő a következő [ .. .... ] 
szakembereket vagy műszaki szervezetekef6 

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 
el végzéséhez: 
3) A gazdasági szereplő aminőség biztosítása [ ..... . ] 
érdekében a következő műszaki hátteret veszi 
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 
létesítményei a következők: 

73 A:z ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet frhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 
tapasztalatot. 
74 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet frhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi 
tapasztalato t. 
75 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a köztlleti, mind pedig a 
magánmegrendelöket az érintett szállitások vagy szolgáltatások tekintetében. 
76 Azon szakemberekre és müszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenűl a 
gazdasági szereplö vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szerepi ö igénybe veszi, a ll. 
rész C. szakaszában meghatározottak szerint, kUlön-killön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 
kitölteni. -
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4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc
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 amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok77 

elvégzését. 
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 szerzödés teljesítése során: 
8) A gazdasági szereplö átlagos éves statisztikai 
állományi létszáma és vezetöi létszáma az utolsó 
három évre vonatkozóan a következő volt: 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 
műszaki felszerelések fognak a gazdasági 
szereplö rendelkezésére állni a szerzödés 
teljesítéséhez: 
l O) A gazdasági szereplö a szerzödés következő 
részére (azaz százalékára) nézve 78kiván esetleg 
harmadik féllel szerződést kötni: 
l l) Arubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
A gazdasági szereplö szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre 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 []Nem 

a)[ .. .... ] 

I~}__L. ..... l 
[ .. .... ] 

Ev, átlagos statisztikai állományi létszám : 
[ .. .... ],[ ...... ], 
[ .. .... ],[ ...... ], 
[ ...... ],[ ...... ], 
Év, vezetöi létszám: 
[ ...... ],[ ...... ], 
[ ...... ],[ ...... ], 
r ...... ],[ ...... J 
[ ...... ] 

[ .... .. ] 

[] Igen []Nem 

[] lgen [] Nem 

(internetcím, a kibocsátó hatóság_ v~ testület, a 

77 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. 
78 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplö úgy határozott, hogy a szerződés egy 
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a 
teljesitéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti ll. rész C. szakaszát. 

77 



Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
elérhető, kérjük, adja meg a következő [ ...... ][ ... . .. ][ .. .... ] 
információkat: 
12) Arubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: [] Igen []Nem 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

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 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
elérhető, kérjük, adja meg a következő [ .... .. ][ .. .... ][ ...... ] 
információkat 

D: MINÓSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szerepiőnek kizárólag abban. az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 
minőségbiztosftási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előfrta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 
Minőségbiztosítási rendszerek és Válasz: 
környezetvédelmi vezetési szabványok 
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő 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 illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat 
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 bocsáthaták rendelkezésre a 
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 
szabványokat illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

[] Igen [] Nem 

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

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

[] Igen [] Nem 

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

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ .. ... . ][ ...... ][ ...... ] 
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elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

gaz asagt szereplő kijelenti a következőket: 
A számok csökkentése 
A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal : 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 
áll 79

, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 
következő információkat 

,h il-ile 
a okulben 

ve~nyp'áibeszécl 

Válasz: 
[ .... ] 

[] Igen [] Nem80 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[ ••.... ][ ...••. ][ •••... ]81 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(alt2
), ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a "Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban a hamis nyilatkozat 
következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti 11-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 iratokhoi3

, vagy 
b) Legkésőbb 2018. április 18-án84 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

79 Kériük, egyértelmden aqja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
so Kérítik, szükség szerint ismételje. 
81 Kelj ük, sztikség szeriút ismételje. 

82 kérjük kitölteni a nyilatkozattevö(k) személyét! 

83 l"eltéver hogy a gazdaságiszereplö megadta a szükségesjnformációt (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a flokumentációponiós hivatkozási adatai), amely ezt lehetövé teszi az ajánlatkérő szervvagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő számártÍ-Amennyiben ~zükséges, ehhez csatolní kell a hozzájérésre vonatkozó 
jóváhqgyást. 

79 



Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az l rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 
közszolgáltató ajánlatkérő} hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a 
megfelelő résziszakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés: 
"Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére", 
2017/S .............. ] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. 

Keltezés, hely, és- ahol megkívánt vagy szükséges- aláírás( ok): [ ...... ]85 

84 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 
ftlggöen. 
85 Az ajánlattevő által cégszerüen aláírandó! 
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V. RÉSZ 
SZERZÖDÉSTERVEZET 
(külön file-ban mellékelve) 
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VI. RÉSZ 
MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS, KERESKEDELMI 

AJÁNLAT (KÜLÖN EXCEL FILE-BAN MELLÉKELVE) 
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V. RÉSZ 
SZERZÓDÉSTERVEZET 

(FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG 
HATÁRIDÓSADÁSVÉTELISZERZÓDÉSTERVEZETE) 

amely létrejött egyrészről a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
székhelye: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 8. 
adószáma: 16909984-2-42 
fizetési számlaszáma: 11784009-16909984 
képviseli: Göncziné Sárvári Gabriella intézményvezető 
mint Vevő 

másrészről a 

cégjegyzék száma: . ............... .... . 
adószáma: ................. . 
fizetési számlaszáma: .. ................. .......... ..... ....... . 
képviseli : ................................... . 
FELÍR azonosító 
mint Eladó 

(a továbbiakban együtt Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

l. Felek rögzítik, hogy a Vevő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. november. . . 
napján 2017 /S ......... számon közzétett, a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra 
vonatkozó ajánlati felhívása alapján "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyában indított közbeszerzési eljárás . . .. része 
vonatkozásában nyertesként ................... .. ........... . .. . ...... került kihirdetésre. 

2. Az ajánlati felhívás élelmiszeripari alapanyagok beszerzésére a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére az alábbi hat részajánlati körben került közzétételre: 
l. rész: mirelit áru 
2. rész: tej , tejtermék 
3. rész: hús 
4. rész: húskészítmény 
5. rész: zöldség, gyümölcs, tojás 
6. rész: gyümölcslé sűrítmények 

I. A szerződés tárgya 

l. Az Eladó feladata a szerződés l. mellékletében meghatározott áruk szerződésszerű 
leszállítása az l. mellékletben előírt mennyiségben, kiszerelésben és minőségben, az l. 
mellékletben meghatározott árakon. 
2. Az Eladó kijelenti, hogy rendelkezik azzal a tudással, gyakorlattal és szakértelemmel, 
valamint mindazon tárgyi és személyi feltétellel , továbbá hatósági engedéllyel, melyek a 
szerződés hibátlan és jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. 
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3. A szerződés tárgya összesen ............ szállítása.I A szerződés l. mellékletében szereplő 
alapmennyiségre a Vevő megrendelési kötelezettséget vállal a szerződés átalánydíjas jellegéből 
adódóan. A szerződésben meghatározott mennyiség több részletben, eseti megrendelések 
formájában kerül megrendelésre. 

II. A szerződés teljesítése, az áru átvétele 

l. A V evő köteles biztosítani, hogy az áruszállításra előírt időpontban az Eladó a 
leszállított árut a kijelölt raktárban átadhassa. A tej , tejtermék termékcsoport2 esetében, a 
termékek kiszáll í tására oly időpontban kerül sor, amikor a Vevőnél még nincs személyzet Ezen 
termékek elhelyezése céljából a Vevő megjelöl az intézmény területén egy elzárt, fedett részt, 
melyhez kulcsot biztosít az Eladónak Az Eladó minden reggel, az intézmény nyitását 
megelőzően, a 11.20. pontban részletezett időintervallumban, itt köteles az árut elhelyezni. 
2. A Vevő vállalja, hogy az általa megrendelt, szerződésszerűen leszállított árut a 
szállítólevél alapján az Eladó képviselőjétől átveszi. 
3. A tej , tejtermék termékkör kiszállítási időpontjában a Vevő képviselője nem tartózkodik 
a teljesítés helyén. A tej , tejtermék termékkör esetében az intézmények reggeli nyitása után az 
élelmezésvezető vagy a szakács átnézi a lerakott mennyiséget, megszámolja, és ha mennyiségi 
vagy minőségi hibát észlel, azt az élelmezésvezető a hiba felismerését követően haladéktalanul , 
de legkésőbb aznap 12:00 óráigjelzi az Eladó kapcsolattartójának és kéri a hiba kijavítását3

. 

4. Amennyiben az adott részteljesítés mennyiségileg és minőségileg is szerződésszerű, úgy 
az adott intézmény élelmezésvezetője a szállítólevelet szignálja és az a másnap reggeli 
szállításkor az Eladó rendelkezésére áll. 
5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a bölcsőde konyhájára szállított árut a 
szakosításnak megfelelő helyre elhelyezi. Az árunak a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
minőségűnek, frissnek, kifogástalan állapotúnak, sértetlen csomagolásúnak kell lennie. 
6. A Vevő haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a leszállított terméket az irányadó 
jogszabályban meghatározott °C fokon szakszerűen tárolja. Az Eladó az átvételkor átadja a 
szállítólevelet-kivétel a tej, tejtermék-, amelyet megrendelt termékenkéntamennyiség és az 
ár tételes megj elölésével állít ki; az árut a V evő a szállítólevéllel átveszi és a vételárat -
szerződésszerű teljesítésesetén-a szerződésben foglaltak szerint kiegyenlíti. 
7. Az áruátvétel időpontjában leszállításra kerülő áruk szavatassági idejének legalább 70 
%-a, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej , ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) 
esetében a minőség megőrzési idő legalább 90%-a hátra kell , hogy legyen. 
8. Minőségi kifogást a Vevő - hosszú lejáratú termék esetén - a termék fogyaszthatósági 
idején belül tehet, ha a terméket előírás szerint kezelte és tárolta. Ha a hiba rejtett, a Vevő 
köteles annak felfedezését követően haladéktalanul telefax vagy e-mail útján bejelenteni az 
Eladó felé az áru fajtának és mennyiségének közléséveL 
9. AVevő-a tej , tejtermék termékkörkivételével4-az átvételkor jogosult az Eladó felé 
jelezni mennyiségi kifogását. 
l O. Az Eladó a Vevő jelzésétől számított maximum 240 percen belül köteles a mennyiségi 
hiányt pótolni és a Vevő jelzésétől számított . . .... percen belül köteles a minőségi hibás 
terméket kicserélni, a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglaltak szerint. A kifogásolt 
árut a Vevő elkülöníti, az Eladó kötelezi magát arra, hogy azt az egyéb szállításoktól 
függetlenül , külön szállí~a el. 

1 Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően kitöltendő. 
2 Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
3 Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
4 Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
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ll. A Vevő kizárólag a szerződés l. mellékletében előírt, illetőleg attóllegfeljebb +/-5%
kal eltérő kiszerelést fogad el. Amennyiben az Eladó nem tudja a közbeszerzési eljárás során 
tett ajánlatában megadott kiszerelésű terméket szállítani, azt írásban köteles indokoini és a 
közbeszerzési eljárás műszaki-szakmai leírásában megadott kiszereléstőllegfeljebb +/- 5%-kal 
jogosult eltérni, változatlan áron. 
12. Amennyiben az Eladó - ellenőrzési körén kívül eső, igazolt okból (pl. a termék 
magyarországi gyártása vagy forgalmazása igazoltan megszűnt) - nem tudja az ajánlatában 
megajánlott terméket szállítani, úgy azt részletes írásbeli indokolással haladéktalanul köteles a 
Vevő felé jelezni. Az Eladó ez esetben a közbeszerzési műszaki-szakmai leírásban szereplő 
termékkel egyenértékű minőségű helyettesítő terméket ajánlhat meg változatlan áron, amelyről 
a Felek előzetesen egyeztetnek. A Vevő jogosult a megajánlott termék elfogadására, ez esetben 
a Felek a szerződés l. mellékletét közös megegyezéssel módosítják. A Vevő jogosult az 
egyeztetés során a helyettesítő termék visszautasítására és a szerződés azonnali hatállyal 
[elmondására, amennyiben a megajánlott helyettesítő termék minősége vagy kiszerelése a Vevő 
oldaláról a szerződés céljának megvalósítására nem alkalmas. A Vevő ez esetben nem 
érvényesít kötbért az Eladóval szemben, mivel az Eladó érdekkörén kívül eső okból nem tudja 
szállítani a megajánlott terméket 
13. Amennyiben az Eladó - olyan okból, amelyért felelős - , nem tudja az ajánlatában 
megajánlott minőségű és kiszerelésű terméket szállítani- és a Vevő a megajánlott helyettesítő 
termék szállításához nem járul hozzá- vagy az ajánlatában megajánlott árat tartani, úgy a Vevő 
jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 
Nem tekinthető az Eladó ellenőrzési körén kívül eső körülménynek, ha az Eladó nem tud 
megállapodni a beszállítójával, vagy az Eladó országos készlethiány és jogszabályváltozás 
következtében bekövetkező okon kívül egyéb okból nem képes a közbeszerzési eljárás során 
megajánlott ár tartására. 
14. A leszállított terméknek meg kell felelnie az Eladó által a közbeszerzési eljárás során 
benyújtott gyártmánylapban, a 3. részesetén a kiváló sertés tanúsítványban5 foglaltaknak 
15. Az Eladó a közbeszerzési eljárás során megajánlott árut köteles szállítani a szerződés 
teljes időtartama alatt. 
16. A megrendeléseket a Vevő élelmezésvezetője a szállítást megelőző munkanapon 12.00 
óráig köteles leadni és a megrendelést l órán belül e-mailben megerősíteni az Eladó 
kapcsolattartójának a szerződésben megadott elérhetőségére. Érvényes megrendeléshez a Vevő 
az áru fajtáját, mennyiségét, kiszerelését és a szállítás teljesítési határidejét, valamint az Eladó 
részéről a telefonon történő megrendelést felvevő személy nevét köteles az írásbeli 
megrendelésben feltűntetni . 

17. Az Eladó a Vevő e-mailben történő megrendelésétől számított 4 órán belül köteles a 
megrendelést e-mailben visszaigazolni. A megrendelés a visszaigazolással tekintendő az Eladó 
részéről elfogadottnak 
18. A megrendelés akkor tekintendő teljesítettnek, ha a megrendelt termékek az adott 
telephelyre - hiánytalan mennyiségben és a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

minőségben - leszállításra és átadásra, valamint szakosítottan elhelyezésre kerültek, továbbá a 
szükséges okmányok (helyettesítő terméknél szükség esetén a gyártmánylap) - amelyek 
igazolják a termékre vonatkozó előírásoknak való megfelelést - rendelkezésre állnak és a 
szállítólevél a Vevő (megrendelő bölcsőde élelmezésvezetője) által aláírásra került. A 
szállítólevél aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Tej , 
tejtermék termékkör esetén a szállítólevél aláírására a II.3. pont az irányadó. 6 

5Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
6Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
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19. A Vevő jogosult az áru átvételt megtagadni, a tej, tejtermék termékkör esetében a II.3. 
pont szerint a leszállított áru cseréjét, hibajavítást kérni, 7 amennyiben: 
a) nem a szerződés l. mellékletében meghatározott, kifogástalan minőségű a leszállított 
áru, azaz érzékszervekkel észlelhető elváltozást tapasztal, 
b) nem megfelelő a leszállított áru hőmérséklete, 

c) nem megfelelő tisztaságú a szállító jármű, 

d) nem megfelelő tisztaságúak a szállítóeszközök (ládák, göngyölegek stb.), 
e) rövid a termék szavatassági ideje (a szavatassági idő rövidebb az eredeti szavatassági 
idő 70 %-ánál), 
j) lejárt a termék szavatassági ideje, 
g) nincs a terméken magyarnyelvű tájékoztató, 
h) a termék szállítása során a csomagolás megsérült, 
i) nincs a terméken feltüntetve a minőség megőrzési idő, 
J) a megrendelt áru nem a megrendelt mennyiségben és megrendelt kiszerelésben került 
leszállításra. 
Az a)-j) pont szerinti esetekben a Vevő jogosult a hiba kijavításáig a késedelmi kötbér 
érvényesítésére. 
A Vevő köteles az átvételkor- tej , tejtermék termékkör esetén a szállítólevél aláírásakor8 -a 
szállítólevél összes példányán rögzíteni a mennyiségi, minőségi kifogásait, valamint, hogy 
mely áru és milyen mennyiség átvételét milyen okból tagadta meg. 

7Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
8Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
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20. Eladó a termék kiszállítására az alábbi időintervallumban köteles: 9 

Húskészítmény (4. 
Gyümölcslé Zöldség, 

Mirelit áru (1. Tej, tejtermék (2. 
Termékféleség: Hús (3. rész) sűrítmény (6. gyümölcs, tojás 

rész) 
rész) (5. rész) 

rész) rész) 

Szállítás napjai, és hét 
időpont 

hét 
időpont 

hét 
időpont 

hét 
időpont hét napján időpont 

hét 
időpont 

ideje: napján napján napján napján napján 
Kőbányai 

előre 
Péntek, 

Fecskefészek 
minden minden egyezte H,SZ,P 6-8-ig 

de igény 
minden 

Bölcsőde 6-9-ig 6-9-ig havonta 
tett * 

szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 
ll 06 Bp., Gépmadár 

nap nap 
más 

nap 

u. 15 
időpont 

napon is 

előre 
Péntek, 

Kőbányai 
minden minden egyezte H,SZ,P 6-8-ig 

de igény 
minden 

Napsugár Bölcsőde 6-9-ig 6-9-ig havonta szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 
nap nap tett * nap 

ll 04 Bp., Mádi u. 
időpont 

más 
127 napon is 

előre 
Péntek, 

Kőbányai Apraja 
minden minden egyezte H,SZ,P ~6-8-ig 

de igény 
minden 

Falva Bölcsőde 5 30-9 6-9-ig havonta 
tett * 

szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 
ll 08 Bp., Újhegyi 

nap nap 
más 

nap 

Sétány 5-7 
időpont 

napon is 
Kőbányai 

előre 
Péntek, 

Gyermeksziget 
minden minden egyezte H,SZ,P 6-8-ig 

de igény 
minden 

Bölcsőde 6-9-ig 6-9-ig havonta 
tett * 

szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 
ll 08 Bp., Újhegyi 

nap nap 
más 

nap 

Sétány 15-17 
időpont 

napon is 
Kőbányai 

előre 
Péntek, 

Gyöngyike 
minden minden egyezte H,SZ,P 6-8-ig 

de igény 
minden 

Bölcsőde 6-9-ig 6-9-ig havonta 
tett * 

szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 
1101 Bp., 

nap nap 
más 

nap 

SaJgótarjáni u. 47 
időpont 

napon is 
- - -- ---- ---------- '-- ··· 

9Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
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Kőbányai 
előre 

Péntek, 
Manóvár 

minden minden egyeztet H,SZ,P 6-8-ig 
de igény 

minden 
Bölcsőde* 6-9-ig 6-9-ig havonta szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 

nap nap ett * nap 
ll 03 Bp., Vaspálya 

időpont 
más 

u. 8-10 napon is 

előre 
Péntek, 

Kőbányai Apró 
minden minden egyeztet H,SZ,P 6-8-ig 

de igény 
minden 

Csodák Bölcsőde 6-9-ig 6-9-ig havonta szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 
nap nap ett * nap 

ll 05 Bp., Zsivaj u. 
időpont 

más 
1-3 napon is 
Kőbányai 

előre 
Péntek, 

Szivárvány 
minden minden egyeztet H,SZ,P 6-8-ig 

de igény 
minden 

Bölcsőde 6-9-ig 6-9-ig havonta szerint 6-12-ig 4- 5:30-ig 
nap nap ett * nap 

ll 06 Bp., Maglódi 
időpont 

más 
út 29 napon is 

l * igény szerinti eltérés lehet, ha pl. hétfő munkaszüneti nap 
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21. A teljesítés helye (a Vevő telephelyei): 

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

III. A szerződés időtartama, megszűnésének és megszüntetésének feltételei 

l. A szerződést a Felek a szerződéskötéstől számított 24 hónapra kötik. A szerződés annak 
rnindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, arnennyiben Eladó igazolja a teljesítési biztosíték 
rendelkezésre bocsátását és a szakmai felelősségbiztosítás megkötését/kiterjesztését. 
2. A szerződés rnegszűnik 
a) a határozott idő lejártakor, 
b) az I. pontban meghatározott feladat szerződésszerű teljesítésével, 
c) azonnali hatályú felmondással, bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén, 
d) a teljesítés megkezdésének hiányában a Vevő általi elállássaL 
3. A Vevő - az Eladó részéről történt súlyos szerződésszegésre hivatkozva - azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 
a) az Eladó magatartásával a V evőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz, 
b) az Eladó árat emel (kivétel az áfa méctékének jogszabály által előírt változása és a 
szerződéskötést követő 12 hónap elteltével legfeljebb az élelmiszeripari árindex méctékével 
megegyező áremelés), 
c) az Eladó a titoktartási kötelezettségét megsérti, 
d) az Eladóval szemben csőd-, felszámolási vagy törlési eljárás van folyamatban, 
e) az Eladó a szerződés l. rnellékletében szereplő legkisebb kiszerelés kiszállítását 
megtagadja, vagy azért külön díjat szárnít fel, 
f) az Eladó - olyan okból, amelyért felelős - a szerződés időtartama alatt legalább 3 
alkalommal l órát meghaladó késedelembe esik vagy késedelme egy alkalommal eléri a 6 órát. 
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4. Az Eladó a Vevő részéről történt súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést, amennyiben a V evő egy éven belül legalább kettő alkalommal 15 
napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 
5. A szerződés megszűnése esetén a Felek 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni. 
A szerződés megszűnésekor a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben a 
pénzügyi elszámolás mellett tételesen átadják-átveszik a folyamatban lévő megrendeléseket. 
6. A Vevő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban 
felmondani a Kbt. 143. §(3) bekezdése értelmében 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 közvetlen ül 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 az Eladó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

IV. Alvállalkozásba adás feltételei, jogutódlás 

l. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. keretei között a teljesítés során mindkét fél 
jogosult igénybe venni harmadik fél közreműködését, akinek a magatartásáért felel. 
2. Az Eladó a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe: 
Alvállalkozó neve és székhelye: ....................................... . 
Az Eladó kijelenti, hogy a IV.2. szerinti alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62. §-ában 
meghatározott kizáró ok hatálya alatt. 
3. Az 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 
alvállalkozó nem áll kizáró ok hatálya alatt. 
4. Az Eladó köteles bevonni a teljesítésbe az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet vagy személyt, szakembert. 
5. Az Eladó a jogszerűen 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. 
6. 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. az irányadó. 

V. A szerződéses ellenérték és fizetésének rendje 

l. A szerződésben meghatározott áruk ellenértékeként, valamint a Vevő telephelyeire 
történő leszállításáért az Eladót összesen az ajánlata szerinti .... Ft + áfa vételár illeti meg az 
alábbiak szerint: 
Az Eladó a részszámlát kéthetes elszámolási időszakra állítja ki. A részszámla melléklete a 
szignált szállítólevél, amely tartalmazza a kiszállítás időpontját. A számla a fizikai teljesítést 
követően állítható ki, a kéthetes elszámolási időszak utolsó napjától számított 7 napon belül. 
Az adott részszámla ellenértéke a Vevő ajánlatában megajánlott - és a szerződés l . 
mellékletében rögzített- egységárak és a ténylegesen leszállított mennyiség szorzata alapján 
kerül megállapításra. Amennyiben a Vevő a részenkénti szerződéses mennyiségtől +30%-ig 
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eltér, a növekedés mértékét az ajánlatban megadott - és a szerződés l. mellékletében rögzített 
-egységárak figyelembe vételével állapítják meg a Felek. 
2. Az Eladó köteles a részszámlákat kéthetente a Vevő nevére és címére kiállítani. Az 
Eladó köteles annak a bölcsődének az elnevezését is szerepeltetni a számlán, amelynek 
teljesített. Az Eladónak a számlát ahhoz a bölcsődéhez kell benyújtania, amelyhez szállít. A 
számlára rá kell vezetni az elszámolás időszakát. 
3. A Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését írásban igazolja a Kbt. 135. §(l) bekezdése 
szerint a szállítólevéllel és a számlán elhelyezett pecséttel. A Vevő élelmezésvezetője által 
szignált szállítólevelek a számla mellékletét képezik, így azok hiányában az Eladó nemjogosult 
a számla kiállítására. A szállítólevelek alapján kiállított számlán azon bölcsőde vezetője 
igazolja aláírásával és az intézmény pecsétjével a teljesítést, amelynek az Eladó teljesített. 
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az adott részszámla ellenértékét az Eladó 
által szabályszerűen és hiánytalanul kiállított és a Vevő által befogadott részszámla alapján, a 
teljesítést követően az Eladó bankszámlaszámára a számla kézhezvételét követő 30 napon belül 
átutalással fizeti meg. 
5. Az Eladó az V .l. pontban meghatározott vételáron túlmenően további költségtérítésre, 
díjazásra nem jogosult, kivéve a hatályos jogszabály szerinti áfát. A vételár a szerződés első 12 
hónapjában nem változhat, azt követően legfeljebb az élelmiszeripari árindex változásának 
méctékével növekedhet. 
6. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az adott részszámla ellenértékét az Eladó által 
szabályszerűen és hiánytalanul kiállított és a Vevő által befogadott részszámla alapján, a 
teljesítést követően, Eladó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Banknál vezetett, 
......................................................... számú bankszámlájára, a Kbt. 135. § (5) 
bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:130. § (l )-(2) bekezdésében foglalt törvényi előírásnak megfelelően a számla kézhezvételét 
követő 30 napon belül átutalással fizeti meg, amennyiben az Eladó az Art. 36/A. §-ában foglalt 
adóigazoJási kötelezettségét teljesíti. 
7. A szerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ának 
hatálya alá tartozik, így az abban foglaltak megfelelően alkalmazandóak. Az áfa 
megállapítására a hatályos ÁFA törvény rendelkezései az irányadóak. 
8. Az Eladó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul kiállított számla okozta 
késedelmes kiegyenlítésből eredő kárért a Vevő nem felel , és ez esetben késedelmi kamat sem 
terheli a Vevőt. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének 
időpontja, amely időponttól a Vevő fizetési kötelezettsége fennáll. 
7. Szerződésszerű teljesítés esetén a Vevő köteles a vételár határidőre történő 
megfizetésére. 
8. A Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén vele szemben az Eladó 
késedelmi kamatot érvényesíthet. A Vevő kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. §(l) bekezdés 7. pontja 
alapján szerződő hatóságnak minősül. 
9. Az Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136. § (l) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefliggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. 
§ (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel , és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, illetve az Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

VI. A szerződést megerősítő biztosíték 

l . Amennyiben az Eladó - olyan okból , amelyért felelős - a szerződésben rögzített 
feltételek szerinti teljesítési határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért 
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köteles fizetni. Késedelemnek minősül és ennek megfelelő jogkövetkezményeket kell 
alkalmazni azokra az esetekre is, ha az Eladó általleszállított áru ( teljesítésként átadott termék) 
nem felel meg a szerződésben rögzített, illetve a jogszabályi követelményeknek, és az Eladó 
szavatassági kötelezettségének a szerződésben rögzített határidőn belül nem tesz eleget. 
(Minőségi hibás termékek kicserélésére, a szállítási hibák korrekciójára előírt határidő 
túllépése.) Késedelemnek minősül az utárendelések VII.3. pontban vállalt teljesítési 
határidejének túllépése is. 
2. A késedelmi kötbér alapja a késedetemmel érintett termékmennyiségre eső nettó 
ellenérték, míg konkrét összege esetenként, a késedelem időtartamától függően, a késedelem 
minden megkezdett órájára számítva a kötbér alapjának l %-a. Amennyiben az Eladó- olyan 
okból, amelyért felelős- a szerződés időtartama alatt legalább 3 alkalommal l órát meghaladó 
késedelembe esik vagy késedelme egy alkalommal eléri a 6 órát, úgy a Vevő jogosult a 
szerződés azonnali hatályú felmondására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. 
3. Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért az Eladó felelős (ide értve 
azt az esetet is, ha a Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy elállás gyakorlására 
kényszerül), az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke 
az adott részre (részekre) eső alapmennyiség szerinti termékmennyiségből még nem teljesített 
(azaz a meghiúsulással érintett, le nem szállított) árumennyiség teljes nettó ellenértékének l 0%
a. 
4. A Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben. 
5. Az Eladó a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg vállalja, hogy a szerződés 

teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás l %-át elérő mértékű teljesítési biztosítékot a 
Vevő rendelkezésére bocsátja a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A Felek rögzítik, 
hogy amennyiben az Eladó a szerződés hatálybalépésével - amely megegyezik a szerződés 
aláírásának napjával- egyidejűleg nem bocsátja a Vevő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot, 
úgy a szerződés nem lép hatályba és a Vevő jogosult a megelőző közbeszerzési eljárás során a 
következő legjobb ár-érték arányt elért ajánlattevővel a szerződést megkötni. 
A teljesítési biztosítékot- közvetlen befizetés vagy átutalás választása esetén - a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15510000 
számú számlájára kell teljesíteni. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló eredeti 
dokumentum a szerződés 3. mellékletét képezi. 

VII. A Vevő jogai és kötelezettségei 

l. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult bármikor, előzetes bejelentés, 
vagy figyelmeztetés nélkül ellenőrizni az Eladó által szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítését. Az Eladó köteles az ellenőrzés során a Vevő képviselőjével minden tekintetben 
maradéktalanul együttműködni, és alkalmazottait erre utasítani. 
2. A Vevő köteles az Eladó részére az áruszállítás zavartalan biztosítása érdekében az 
áruszállító gépjárművek részére állandó belépési engedélyt biztosítani. 
3. A Vevő jogosult utárendelést (azaz a már leadott megrendeléshez, a létszám 
függvényében utólagosan kért további mennyiségi igényt) leadni, amelynek teljesítési 
határideje a megrendeléstől számított ... perc, az Eladó közbeszerzési eljárás során tett 
ajánlatában foglaltak szerint. 
4. A Vevő jogosult az általa meghatározott akkreditált minőségellenőrző laboratóriumban 
minőségi bevizsgálásokat végeztetni. Amennyiben az ellenőrzések során a Vevő hiányosságat 
tapasztal, úgy jogosult az ellenőrzés költségét az Eladóra hárítani. 
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5. 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. 
6. A Vevő szerződésszerű teljesítés esetén köteles az áru átvételére. A Vevő jogosult az 
áru átvételét megtagadni a szerződés Il. l 9. pontjában foglalt esetekben. 
7. A V evő köteles a szerződés l. mellékletében megadott mennyiségű árut megrendelni a 
szerződés időtartama alatt. A Vevő jogosult a szerződés I.3. pontjában meghatározott 
mennyiségtől +30%-kal többet rendelni, változatlan egységáron. A Vevő eseti jelleggel 
jogosult az adott termékkörbe tartozó, de a szerződés l. mellékletében nem szereplő árut is 
megrendelni a+ 30%-os opcionális rész erejéig. 
8. A 3. rész tekintetében a Vevő jogosult fagyasztott terméket megrendelni az 
élelmezésvezető döntése alapján. A 4. rész tekintetében a Vevő kizárólag előhűtött terméket 
kér szállítani. A Vevő a 4. rész esetében jogosult szeletelt és vákuumcsomagolt felvágattat is 
rendelni. 10 

VIII. Az Eladó jogai és kötelezettségei 

l. Az Eladó köteles a szerződésben megjelölt áru szállítását folyamatosan, a jogszabályi 
előírásoknak, a szakmai szabályoknak, valamint a kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelően, 
kifogástalan minőségben elvégezni. 
2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítást végző gépjármű a vonatkozó 
jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkezik, valamint a termék szállítására megfelelően 
alkalmas tisztaságú. Kötelezettséget vállal arra is, hogy az árumozgatást végző személy a 
megfelelő higiéniai követelményeknek eleget tesz, és munkavállalói érvényes egészségügyi 
kiskönyvvel, valamint munkaegészségügyi alkalmassági minősítéssel rendelkezik. A 
megrendelt áru kiszállítása az Eladó - vagy alvállalkozója - fuvareszközeivel és költségére 
történik. 
3. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a megfelelő áruszállítás biztosítása érdekében a 
szerződésben megfogalmazott elvárások szerint a feladatok ellátására kiképzett, a szükséges 
létszámú személyzettel, valamint a minőségben megfelelő gépjárművekkel, berendezésekkel, 
eszközökkel végzi tevékenységét. 
4. Az Eladó az általa (vagy alvállalkozói által) alkalmazott bármely személyzet 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani az érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
5. Az Eladó köteles a munkavégzés során a Vevő munka- és házirendjéhez alkalmazkodni. 
Az Eladónak (és alvállalkozóinak) az áruszállítást úgy kell végrehajtania, hogy a tevékenység 
során a V evő berendezései sérülést ne szenvedjenek. 
6. Az Eladó a szerződés 11.16. pontjában előírt időintervallumban köteles a megrendelt 
termékek kiszállítására. Az Eladó köteles a szerződés l. mellékletét képező kereskedelmi 
ajánlatban szereplő legkisebb mennyiséget, kiszerelést is kiszállítani, külön díj felszámítása 
nélkül. 
7. Az Eladó teljes anyagi felelősséggel tartozik a Vevő tárgyi eszközeiben általa, vagy az 
általa az áruszállítás teljesítése érdekében bevont közreműködő személy által okozott károkért, 
amennyiben a kár saját tevékenységi körében keletkezett. Az Eladó az okozott károkért anyagi 
felelősséggel tartozik, és e körben köteles az esetlegesen a V evő t terhelő hatósági 
kötelezettségek (büntetések, bírságok stb.) alól a Vevőt teljes körűen mentesíteni. 

10Szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó. 
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8. Az Eladó - a 6. rész kivételével - köteles a szerződés időtartama alatt a HACCP 
élelmiszerbiztonsági rendszer vagy az ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer 
követelményeinek maradéktalanul megfelelni. 11 

9. Az Eladó köteles valamennyileszállításra kerülő terméken vagy a gyűjtőcsomagoláson, 

vagy az árukísérő dokumentumon feltüntetni magyar nyelven a termék megnevezését, 
kiszerelését, a gyártó (előállító) nevét, székhelyét, valamint a termékminőség megőrzési idejét. 
l O. Az Eladó a göngyöleggel kapcsolatban nem terhelhet át a Vevőre semmiféle költséget. 
A göngyölegek tisztántartásáért az Eladó a felelős, a szennyeződés elkerülése szintén az Eladó 
feladata. 
ll. A szállítás az Eladó saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével 
történik. 
12. 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. Az Eladónak az ajánlatában 
megajánlott termékét kell szállítania a teljesítés során. 
13. Az Eladó kizárólag a hatályos Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak 
megfelelő terméket szállíthat 
14. Az Eladónak a szerződés megkötésének időpontjától a teljesítés teljes időtartamára 
vonatkozóan folyamatosan rendelkeznie kell az alábbi limitű felelősségbiztosítással: 

l . rész: 3 millió Ft/kár és 9 millió Ft/év 
2. rész: 6 millió Ft/kár és 24 millió Ft/év 
3. rész: 4 millió Ft/kár és 16 millió Ft/ év 
4. rész: 2 millió Ft/kár és 8 millió Ft/év 
5. rész: l O millió Ft/kár és 50 millió Ft/ év 
6. rész: 500.000 Ft/kár és 2 millió Ft/év. 12 

Az Eladó a szerződéskötéskor a felelősségbiztosítási kötvény és az utolsó díjfizetést igazoló 
bizonylat másolatát a Vevő rendelkezésére bocsátja, amely a szerződés 2. mellékletét képezi. 

IX. Felelősség 

l. Az 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 jelentkezik. 
2. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely 
akadályozza az Eladó határidőben történő teljesítését, úgy az Eladónak haladéktalanul 
értesítenie kell e-mailben vagy telefonon a Vevőt a késedelem tényéről , annak várható 
elhúzódásáról és okairól. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a 
szerződéses partnert haladéktalanul és rövid úton értesíteni a X. l . pont szerinti későbbi írásbeli 
értesítés mellett és javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás 
teljesítés kiküszöbölésére. 
3. Olyan okból bekövetkező késedelem esetén, amelyért az Eladó felelős, a Vevő jogosult 
a késedelmi kötbér érvényesítésére. Az Eladó a késedelmi kötbér megfizetése mellett is köteles 
az adott megrendelés teljesítésére. Az Eladó nem kötelezhető késedelmi kötbér megfizetésére, 
amennyiben késedeimének oka vis maior. 

11 szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó 
12 szerződéskötéskor az aktuális résznek megfelelően módosítandó 
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4. A Felek tudomással rendelkeznek arról , hogy az ellenőrzési körükön kívül eső 

szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
5. Vis maior alatt értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a Felek 
rendelkezési jogán és ellenőrzési körén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely 
megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Így a jelen pont 
értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a Felek akaratán 
kívül következik be, nem a Felek hibájából vagy hanyagságábóL 
6. Az Eladó nem sújtható késedelmi kötbérrel vagy a szerződés mulasztás miatti azonnali 
hatályú felmondásával, amennyiben a késedelmes teljesítése vis maior eredménye. 
7. A Felek nem tekintik vis maiornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét, illetőleg az Eladó beszállítákkal való megállapodásának hiányát. 
8. 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 reális módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

X. Együttműködés 

l. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében 
együttműködnek, haladéktalanul tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló 
körülményekről , akadályokról, biztosítják a kapcsolattartást munkavállalóik (alkalmazottaik, 
alvállalkozóik) között. 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy minden, szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat 
kizárólag írásban érvényes. Amennyiben a körülmények a haladéktalan értesítést nem teszik 
lehetövé írott formában, úgy azt 24 (huszonnégy) órán belül írott formában meg kell erősíteni, 
ellenkező esetben a nyilatkozat joghatás kiváltására nem alkalmas. 
3. A Felek közötti hivatalos kommunikáció formája elsődlegeserr az e-mail, egyebekben, 
telefonon, telefax útján vagy levélben tartják a kapcsolatot. 

Kapcsolattartók a Vevő részéről: 

Bölcsőde neve 

Kapcsolattartó személy neve: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Bölcsőde neve 

Kapcsolattartó személy neve: 
Telefon: 
Fax: 

E-mail: 

Bölcsőde neve 

Kapcsolattartó személy neve: 

Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 
1106 Bp., Gépmadár u. 15 
Szilágyi Sándorné Anikó élelmezésvezető 
4 31-03-71 élelmezés ve z. iroda 
431-98-34 bölcsőde vez. iroda 
431-98-33 
fecskefeszekb@gmail.com 
fecskefeszekkonvha@gmail.com 

Kőbányai Napsugár Bölcsőde 
1104 Bp., Mádi u. 127 
Begány Edit élelmezésvezető 
433-54-17 
433-54-18 
naQsugarbolcsode l O@gmail.com 
napsugar.elelmezes@gmail.com 

Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 
1108 Bp., Újhegyi Sétány 5-7 
Dr. Perényiné Fördős Ágnes élelmezésvezető 
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Telefon: 431-00-83 (vez.ir.265-19-92) 
Fax: 431-00-83 (vez.ir.265-19-92) 

E-mail: 
aQrajafbolcsode@gmail.com 
afbolcsi@gmail.com 

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

Kapcsolattartó személy neve: Popovics Bálint élelmezésvezető 
Telefon: 433-56-30 
Fax: 262-55-95 

E-mail: 
gyermekszigetbolcsi@gmail.com 
gvermekszigetkonvha(a)gmail.com 

Bölcsőde neve 
Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 
1101 Bp., Salgótar.iáni u. 47 

Kapcsolattartó személy neve: Popovics Bálint élelmezésvezető 
Telefon: 260- 92-82, 262-09-28 
Fax: 262-09-28 

E-mail: 
gyongyikebolcsi@gmail.com 
gyongvike.elelmezes(a)gmail.com 

Bölcsőde neve 
Kőbányai Manóvár Bölcsőde 
1103 Bp., Vaspálya u. 8-10 

Kapcsolattartó személy neve: Begány Edit élelmezésvezető 
Telefon: 261-18-41 
Fax: 261-18-41 

E-mail: 
manovarbolcsi@gmail.com 
manovar.elelmezes(a)gmail.com 

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

Kapcsolattartó személy neve: Dr. Perényiné Fördős Ágnes élelmezésvezető 

Telefon: 261-63-96 
431-74-27 

Fax: 261-6396 

E-mail: aQrocsodakbolcsi@gmail.com 
zskonvha@gmail.com 

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

Kapcsolattartó személy neve: Szilágyi Sándorné Anikó élelmezésvezető 
Telefon: 260-92-82 
Fax: 260-92-82 

E-mail: szivibolcsi@freemail.hu 
szivarvany. elelmezes@gmail.com 

Kapcsolattartó(k) az Eladó részéről: 
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Név 

Telefon: 
Fax: 

E-mail: 

4. A kapcsolattartásra kijelölt személyek jogosultsága a szerződéssel kapcsolatban a 
szerződés teljesítésével összefüggő utasítások kiadására, a rendelések leadására, illetőleg a 
teljesítés ellenőrzésére terjed ki. A kapcsolattartók a szerződés módosítására nem jogosultak. A 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kapcsolattartóik személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változásokat haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 3 
napon belüle-mailben közlik egymással. 

XI. Vegyes rendelkezések 

l. A Felek kötelesek tartózkodni minden, a másik fél jó hímevének csorbítására alkalmas 
nyilatkozattól és magatartástól. A Felek e rendelkezés megsértése esetén teljes körű kártérítésre 
kötelesek a szerződés hatálya alatt, valamint a szerződés megszűnésétől számított öt évig. 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tartalma és értelmezése tekintetében 
elsődlegesen a Vevő ajánlati felhívásában, illetve a közbeszerzési dokumentumokban, majd 
amennyiben ezen dokumentumok nem nyújtanak iránymutatást, ezeket követő rangsorban az 
Eladó ajánlatában foglaltakat tekintik irányadónak 
3. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során egymás részére 
rendelkezésre bocsátott, vagy a működésükkel kapcsolatban tudomásukra jutott mindennemű 
adatot, információt, eljárást kötelesek üzleti titokként kezelni, kötelesek azt a szerződés 
időtartama alatt 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. 
4. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés valamely rendelkezése 
jogszabály rendelkezése alapján hatálytalan az a szerződés többi rendelkezésének hatályát nem 
érinti. A 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. 
5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja 
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 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). 
6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése, megszűnése kapcsán 
felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egymás közötti tárgyalás útján rendezik. 
7. A szerződésre egyebekben a Ptk, a Kbt., 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, 
a 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet, a 852/2004/EK r. Il. sz. Melléklet IV. fejezet, a 2008. évi 
XLVI. tv. 35. §-a, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak 
8. A szerződés módosítására a Kbt. rendelkezései az irányadók 
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9. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1-4. melléklet, valamint- külön fizikai 
csatolás nélkül is- a közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga. 
l O. A szerződés 16 számozott oldalból áll és 6 eredeti, egyező, mindkét fél által aláírt 
példányban készült, melyből 2 példány az Eladót, 4 példány a Vevőt illeti meg. 

A szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag 
aláírták. 

Budapest, 2018 ...................... . 

Kelt: 

Vevő Eladó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai szignálás és jogi ellenjegyzés: 

Mellékletek: 
l. melléklet: az Eladó tételes kereskedelmi ajánlata 
2. melléklet: az Eladó szakmai felelősségbiztosításának másolata és az utolsó díjfizetést igazoló 
dokumentum 
3. melléklet: a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása 
4. melléklet: az átláthatósági nyilatkozat 
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4. melléklet13 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése és 55.§-a 
szerinti kiegészítő nyilatkozat közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő 
szerződésekhez 

Alulírott ............... , mint a ........................ Nyertes Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője a "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
részére" tárgyú közbeszerzési eljárás szerződésének megkötése során nyilatkozom, hogy a 
Nyertes Ajánlattevő olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel- az Áht. 1.§ 4. pontjában hivatkozott -
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (l) bekezdés 
be) pontjában foglalt azon feltételnek, miszerint nem minősül a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Taotv.) 4.§ ll. pontja 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak14

• 

Továbbá az Nvt.3.§ (l) bekezdés bd) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Nyertes Ajánlattevőben 
közvetlen ül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró 
jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező ...•.•...........••... gazdálkodó szervezet megfelel 
az Nvt. 3.§ (l) bekezdés be) pontjában foglalt feltételnek, azaz nem minősül a Taotv. szerinti 
ellenőrzött külf'öldi társaságnak. 15 

13 Amennyiben az adott pontban szereplő feltétel a nyertes ajánl attevő vonatkozásában nem áll fenn, úgy kérjük azt áthúzni vagy törölni 
szivesked jenek! 
" ellen6rzött küljöldi társaság: 
a) "a belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak nem minősülő kiilföldi személy, amely tekintetében az adózó (önmagában vagv 
kapcsolt vállalkozásaival egvüttesen) 
a a) a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagv közvetett részesedéssei rendelkezik, vagv 
ab) a jegvze/1 lőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagv közvetett részesedéssei rendelkezik, vagv 
ac) adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult, 
abban az üzleti évében, amelyben a küljöldi személy általtény legesen meg/izetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, minl az a különbözet, 
amellyel az a társasági adó, amelyet a székhelye szerinti államot Magvarországnak fe ltételezvefizetell volna, meghaladja a kiilföldi s=emély 
által meg/izetett társaság i adónak megfelelő adót, valamint 
b) a belföldi illetőségű adózó kü/jö ldi telephelye abban az adóévében, amelyben a kiilfoldi telephely által meg/izetell társasági adónak 
megfelelő adó kisebb, nlinl az a különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet a te lephely szerinti államot Magvarországnak fe ltétele=ve 
fize tell volna, meghaladja a külföldi telephely által meg/izelett társasági adónak megfelelő adót, azzal. hogv 
c) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a küljöldi személy , illetve a külföldi telephely , ha egvértelműen megállap ítható, hogv megfelelő 
személyzettel, fe lszereltséggel, eszközállománnyal és hely iséggel rendelkezik, amelynek révén érdemi gazdasági tevékenységet folytat. 
d) a c) alpont alkalmazásakor - figve lemmel az e)-j) alpontban foglaltakra is - minden esetben úgv kell tekinteni, hogv a kü/jö ldi személy, 
illetve a küljöldi telephely érdemi gazdasági tevékenységet fo ly tat, ha az általa saját eszközzel és m1mkaviszony ban foglalkoztatott 
alkalmazottakkal végzett termelő,feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői vagv kereskedelmi tevékenységből származó bevétele eléri 
összes bevétele legalább 50 százalékát, 
e) a d) alpont szerinti arány megál/apitásakor a küljöldi személy , illetve a külföldi telephely bevételei me/lett számításba kell venni a kiilföldi 
személy székhelye. illetve a külföldi telephely fekvése szerinti államban székhellyel rendelkező valamenny i kapcsolt vállalkozása összes 
bevételét, valamini a saját eszközzel és munkaviszony ban foglalkoztatott a lkalmazottakkal fo ly tatott termelő, fe ldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői vagv kereskedelmi tevékenységből származó bevételét is, 
J) a d)-e) alpont alkalmazásakor befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedéstjelentő tartós befektetés. a hitelviszony t megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és e/idegenítése, valamint a kü/jöldi személy székhelye, illetve a külföldi telephely fekvése szerinti államban az 
értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó j ogszabályok álta l szabá/yozo/1, illetve a pénzügvi szo/gáltatási, befektetési 
szolgáltatási tevékenység fe lügveletét ellátó hatóság által f elügvelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagv egvéb s=erve=et, továbbá a= 
említell állam illetékes hatóságánakengedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugvanazon országban alapítoll vagv bejegvzell alap, 
társaság vagv egvéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége, 
g) nem nlinősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi személy abban az üzleti évében, amelynek minden napján van egv benne legalább 
25 százalékos részesedéssei rendelkező olyan tagja, részvényese, amely , vagv amelynek kapcsolt vállalkozása az üzleti év első napján már 
legalább öt éve elismerttőzsdén jegvze /1, 
h) az e rendelkezésben foglaltakat az adózó köteles bizony ítani " 
15 Amenny iben van az ajánlattevőben közvetlenül vagv közvetetten több mint 25%-os tulajdonna l, befolyással vagv szavazati joggal bíró jogi 
személy , jogi személy iséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet! 
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Amennyiben az előbbiek megállapításához szükséges, úgy az ezeket alátámasztó adatokat 

tartalmazó dokumentumokat külön csatolom. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pénzmosási tv.) 3.§ r) pont ra)-rd) pontjai szerinti 

tényleges tulajdonos hiányában a Pénzmosási tv.3 .§ re) pontja alapján nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt gazdasági társaság vezető 

ft' 'l'" ( ' ISZ segv1se O Je .......................................................... . .......... terrneszetes 

személyazonosító adatok) 16
• 

Nyilatkozom továbbá, hogy a Nyertes Ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy/jogi személyiséggel 

nem rendelkező . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gazdasági társaság vezető 

t . t , . l'" ( ' 'l 't' d t k) 17 1sz segv1se O Je .................................... terrneszetes szeme yazonos1 o a a o . 

Kelt: 

Cégszerű aláírás 

16 Tényleges tulajdonos hiányában kitöltendő nyilatkozat! 
17 Adott esetben kitöltendő l 
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A közbeszerzési dokumentumokat hiánytalanul 
átvettern 

Tárgy: a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék ajánlatkérők által indított "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú, a Kbt. Il. rész, XV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás 

A dokumentációt átvevő neve [nyomtatott betűkkel]: .......................................... . 

Teljes cégnév [nyomtatott betűkkel]: ............ ....................................................... . 

Székhely: ............................................................................................... ................ . 

Cím [ahová a dokumentációt és/vagy a számlát kéri az ajánlattevő] ................... . 

S , l t" , . , zam a veze o penz1ntezet: ............................................................... . 

Bankszámlaszám: ........................................................................ . 

Adószám: .................................................................................. . 

Telefonszám: .......................................................................................................... . 

Fax szám: ............................................................................................................... . 

E-mail: ......................................................... ........................................................... . 

A dokumentáció elektronikus elérésének időpontja: 

2017 ................... hó ................ nap 

aláírás 



Mirelit á ru 

Megajánlott 
Megajánlott oettó NettóalU!atijr 

Mennyiségi Megajánlou tennek meonll!Si 
Minöségi e lvárások. termékjellemzök. Gyártmá nylap Megajánton 24 havi igény termék mzmenoyl!S 

MegneveLéS Gyártmánylap Kért Kiszerelés egység termék neve származási egyrigár "l '' 
egyéb igény so rsza ma Kis:.<erelés gyártója 

országa OUioR s~rint ~ 

l. Alma kocka GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg 135,00 kg 0,00 

2. A laskai tőkehal filé tbsdátmentességröl tanusítvfmyt kérünk 
kérünk 

0.5 - l kg 112,00 kg 0,00 
~vártmánv l aDOt 

3. Baby kukorica GMO mentes. nincs allergén össLetevö 1- 2.5 kg 38,00 kg 0,00 

4. Babyrépa GMO mentes, Lsenge ízü l kg -2.5 kg 15.00 kg 0.00 

5. Brokkoli GMO mentes.. rózsára bonton l kg -2.5 kg 2 045,00 kg 0.00 

6. CeruLabab GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg 125.00 kg 0.00 

7. Cukkini kocka GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg 945.00 kg 0.00 

8. Cseresznye mirel it 
GMO mentes. hoaáadon anyagot nem 

l kg -2.5 kg 150,00 kg 0.00 
tartalmat 

9. Csicsóka kocka 
GMO mentes. hozzáadon anyagot nem 

l kg -2.5 kg 17.50 kg 0.00 
tarta lmaz 

10. Erdei gomba SLeletelt l kg -2.5 kg 52.50 kg 0,00 

ll. Erdei mix 
GMO mentes. nincs allergen összetevö. l. kl':rünk 

l kg -2.5 kg 70,00 kg 0.00 
OSLtá lyu gyümölcsök gyártmánylapot 

12. Falafel golyók csicseriborsó min. 40% 
kérünk 

0.450 - l kg 35.00 kg 0,00 
gyártmánylapot 

13. Fej ten bab GMO mentes, nincs allergén összetevő l kg -2.5 kg 620.00 kg 0,00 

14. FinomfOzelék 
GMO mentes, nincs allergén összetevö. kérünk 

l kg -2.5 kg 615,00 kg 0,00 
répakocka max. 50%. zö ldborsó min. gyártmánylapot 

15. Fogasfilé 0.450 - l kg 48,00 kg 0.00 

16. Francia Löldségkeverék GMO mentes. nincs allergén össLetevö 
kérünk 

l kg -2.5 kg 225,00 kg 0.00 
gyártmánylapot 

17. Füstölt lazac aprítorr GMO mentes 200g- l kg 20.00 kg 0,00 

18. Füstölt lazac bör nékiül v.cs. GMO mentes 200g - l kg 20.00 kg 0.00 

19. Gomba csiperke 
GMO mentes. nincs allergén ösSLetevö. 

l kg -2.5 kg 30.00 kg 0.00 
cs iperke gomba max l 00% 

20. Gomböc töltetékes (sLi lva töltelék) tej-tojásmentes 
kérünk 

10 kg 60,00 kg 0,00 
gyártmánylaDOt 

2 1. Gombóc tö lte tékes (barack tö lte lék) tej-tojásmentes 
kérünk 

10 kg 60.00 kg 0,00 
gyártmánylaDOt 

22. Gombóc tö lte tékes (meggy tö ltelékes) tej -tojásmentes 
kérünk 

3.5 kg 63,00 kg 0,00 
gyártmánylapot 

23. Gombóc tö ltetékes (mogyorókrémes) tej -tojásmentes 
kérünk 

3.5 kg 63,00 kg 0.00 
gyártmánylapot 

24. Gombóc töltetékes (türótöltelékes) tojásmentes 
kérünk 

10 kg 60.00 kg 0.00 
gyártmánylapot 

25. Gyalult tök kaporral 
GMO mentes. nincs allergl':n össLetevö. 

l kg -2.5 kg 2 205.00 kg 0,00 
karx>r min. 1% 

26. Gyökérkocka mirelit nincs allergén összetevö. GMO mentes l kg -2.5 kg 702.50 kg 0,00 

27. Hekk filé Filé: 120-1 80 g/db 0.5 kg -l kg 167.00 kg 0,00 

Sárgarépa hasáb max 55 % 
Karalábé hasáb min. l 0% 
PetreLselyem gyökCr vagy pasLtemák 
hasáb min 20% 

28. HúslevesLöldség 
Tarta lmaLhat min. 15 o/o-ban: kérünk 

l kg -2.5 kg l 880.00 kg 0.00 
Zellerhasábot gyártmánylapot 

Karlio h 
Kelbimbót 
Paradicsom paprika negyedet vagy egl':sz 
anrikát vaev naradicsomot 



Karfiol min. 20 % 
Vágort Lö ldbab min 20% 

kérünk 
29. lmperial Löldségkeverék Sárgarépa karika max. 30% 

g}ártmánylapot 
l kg -2.5 kg 192.50 kg 0,00 

Zö ldborsó max .. 30% 

30. ÍLes daelye 
mininum 20% valódi lekvárral. tej és kérünk 

l kg-IOkg 70.00 kg 0.00 
to· ásmentes. GMO mentes evártmánylaoot 

3 1. Kapor mire lit GMO mentes. nincs allergén öSSLt:tevö l kg 11 0.00 kg 0.00 

32. Kara lábé kocka GMO mentes. nincs allergén össLett:vö l kg -2.5 kg 255.00 kg 0.00 

33. Karfiol róLsa GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg · 2.5 kg 3 150.00 kg 0.00 

34. Ke lbimbó GMO mentes l kg ·2.5 kg 130.00 kg 0,00 

GMO mentes- káposzta. sárgarépa. 

35. Kínai mix 
bambusaíigy. fekete gombafCie, kérünk 

l kg -2.5 kg 120.00 kg 
póréhagyma. paprika hagyma.karalábé. gyánmánylapot 

0,00 

SLÓ·a csíra 

36. Kukorica morzsolt GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg 835.00 kg 0.00 

fej ten bab 33%. morLsolt csem.kukorica 

37. Latin mix 
25o/o. piros paprika csík 19%. Löld kériink 

l kg -2.5 kg 120.00 kg 
paprika esik l ~/o. romanó bab 2 %. Löld gyártmánylapot 

0.00 

hüvelvii vágort zöldbab 2o/o-

38. Lecsóalap mirelit 
Paradicsom min. 20%. Paprika hüvely kérünk 

10 kg 80.00 kg 
max. 70%. vöröshagyma max. l 00/o gyártmánylaoot 

0.00 

39. Levelestészta GMO memes 0.450- l kg 16,00 kg 0.00 

40. Meggy magoLott 
GMO mentes. nincs allergén össLetevö. 

l kg ·2. 5 kg 975,00 kg 0.00 
nem tartalmaL haLLáadott anyaget 
Sárgarépa kocka max. 40% 

kérünk 
41. Mexikói keverék Zö ldborsó min. 40% 

gyártmánylapot 
l kg ·2.5 kg l 955,00 kg 0.00 

Morzsolt kukorica min. 20% 

42. Nudli GMO mentes- tej-toj ás mentes 
kérünk 

0.4 - l kg 45,00 kg 0,00 
gyártmánylapot 

43. ÓsLibarack mirelit GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg ·2.5 kg 317.50 kg 0,00 

44 . Panírozott halrúd 30-50 g-os l OOo/o-os 
kérünk 

0.5 kg -5 kg 5 220.00 kg 
evártmánvlaoot 

0.00 

45. Panírozott moLellarudak minimum 48% sajt 
kérünk 

l kg 21 ,00 kg 
gyártmánylapot 

0.00 

46. Paraj leveles 
rostos. Lsenge. GMO mentes. nincs 

l kg . 2.5 kg 37.80 kg 0,00 
allergén ösSLetevö 

47. Parajkrém GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg l 715,00 kg 0.00 

48. Paszternák GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg 120,00 kg 0.00 

49. Petrezselyemzöld mirelit 
GMO mentes, nincs allergén öss.Letevö. 

l kg 229,00 kg 0.00 
J Omm-nél kisebbre aprított 

50. PisLtráng 150-200 g max. 10% glazúr 0.5 kg - l kg 16.00 kg 0,00 

51. P ita GMO mentes l kg 14,00 kg 0.00 

52. Rebarbam 
GMO mentes. nincs allergén össLetevö. 

l kg -2.5 kg 35.00 kg 0.00 
rugalmas rooogós 

53. Réteslap (8 lapos) GMO mentes 150 g-250g /csomag 43,20 kg 0.00 

54. RibiLii GMO mentes. nincs allergén ösSLetevö l kg ·2.5 kg 200,00 kg 0.00 

55. Royal zöldségkeverék 
karfiol max.400/o. brokkol i min. 30%. kériink 

l kg · 2.5 kg 310,00 kg 
sár.e,arépa min. 30% gyártmánylapot 

0.00 

56. Sárgarépa kocka GMO mentes. nincs allergén össLetevő l kg -2.5 kg 565.00 kg 0.00 

57. Sárgarépa korong GMO mentes. nincs allergén öss.Lt:tevő l kg -2.5 kg 55,00 kg 0.00 

58. Sóskakrém GMO mentes. nincs allergén össLetevő l kg ·2.5 kg l 325,00 kg 0,00 

59. Spárga GMO mentes. nincs allergén össLett:vő l kg 2 1,00 kg 0.00 

60. Sütötök kocka GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg 820,00 kg 0.00 

6 1. S<eder GMO mentes. nincs allergén össLetevö l kg -2.5 kg 450,00 kg 0,00 

62. SLi l va mirel it 
GMO mentes. nincs allergén össLetevő. 

l kg -2.5 kg 630,00 kg 0,00 
magoLon 

63. Tengeri halfilé. alaSLkai tökehalfi lé GMO mentes- max. l 2 % gla.Lur 
kériink 

0.65 kg- l kg 754.00 kg 
gyártmánylapot 

0,00 

64. Túrós derelye Valódi tehéntllró min. ll % 
kérünk 

gyártmánylapot 
0.5 kg -2.5 kg 37,50 kg 0.00 

65. Zeller kocka GMO mentes l kg ·2.5 kg l 880.00 kg 0.00 
----



66. J Zöldbab s{trga hüvelyű vágon JGMO mentl!s. nincs allergén össLet..:vő J l II kg -2.5 kg l 3 655.00 kg 0.00 
67. l Zöldbab zöld hüvelyü (ceruza bab) jGMO mentes. nincs allergén össLetevő J l II kg -2.5 kg l 55.00 kg 0,00 
68. l Zöldborsó JGMO mentes. nincs allergén üssLetevő J l II kg-2.5kg l 3 765.00 kg 0.00 

M~: 40923,00 l),OO 



Tej, Tejtermék Megajánlott nettó Nettó ajánlati 
Gyártmány! 

Megajánlott 24 havi igény 
Mennyiségi 

Megajánlott termék neve Megajánlott ,tennék mennvis&i !L 
Megnevezés 

Minőségi elvárások, 
Gyártmánylap 

Kért egység gyártója s2ilnnazási t2Vséa:ár4 'l'! llsmnenny!ség 
tennék jellemzők , egyéb igény 

ap 
Kiszerel es Kiszerelés 

sorszáma or~zága oszfon szerint )24hónan 

Ahneita sajt 
L különlegesség 150g 96,750 kg 0,00 

te jszínes 
2. Anikó sajt 1,5kg 78,000 kg 0,00 

3. Camambert saj t l kg 133,000 kg 0 ,00 

4. Camambert sajt 2,5kg 97,500 kg 0,00 

5. 
Camambert sajt Zsír a szárazanyagban : min. 60 kérünk 

l 25 g 1043,500 kg 0,00 
különféle gl i 00 g gyártmánylapot 

6. Eidami sajt 3 kg 90,000 kg 0,00 

7. Eidami sajt füstölt 3 kg 36,000 kg 0,00 

8. Eidami sajt szeletelt 125g 75,500 kg 0,00 

9. Éleszt ö fri ss 
kérünk 

50 g 882 ,000 db 0,00 
h'Yártmánylapot 

10. Ementáli sajt 45% zsirtartalmú, 
kérünk 

4 kg 48,000 kg 0,00 
gyártmánylapot 

IL Feta sajt l kg 27,000 kg 0,00 

12. Főzőtejszín 
l O%, tej szinen kivül más kértink 

200m l 20,400 l 0,00 
összetevői nem tartalmazhat h'Yártmánylapot 

13. Főzőtejszín 
l O%, tej szinen kivül más kérünk 

500ml 19,500 l 0,00 
összetevői nem tartalmazhat gyártmánylapot 

14. Főzőtejszín 
l O%, tejszinen kivül más kérünk 

ll 275,000 l 0,00 
összelevőt nem tartalmazhat gyártmánylaoot 

15. Freneh Combi White 500 g 2 1,500 kg 0,00 

16. Gomolya sajt l kg 34,000 kg 0,00 

17. Gomolya sajt l kg 80,000 kg 0,00 

18. Gomolya sajt füstölt l kg 54 ,000 kg 0,00 

Gyümölcs joghurt 
kértink 

19. eper,barack T ehéntej, minimum 12% 
gyártmánylapot 

5 l 9450,000 l 0,00 
vödrös,élőflórás cukrozott gyümölcskészítmény 

20. 
Ivójoghurt Tehéntej , minimum 12% kérünk 

lOOg 1386,000 l 0,00 
eper,sárgabarack cukrozott gyümölcskészítmény gyártmánylapot 

2 L Joghurt laktózmentes 125g 93,500 l 0,00 

22. 
Joghurt natúr 

150g 118,950 l 0,00 
élőflórás 

23. 
Jogiunt natúr 

3 15 g 260,505 l 0,00 
él őflórás 

24. 
Joghurt natúr, vödrös, 

5 kg 790,000 l 0,00 
elöflórás 

25. Juhsajt l kg 22,000 kg 0,00 

26. Juhtúró l kg 4 1,400 kg 0,00 

27. 
Karaván jellegű sajt 

l ,2 kg 172,800 kg 0,00 
fustölt 

28. 
Karaván jellegű sajt 

125g 16,000 kg 0,00 
szeletelt fü stölt 

29. Kefir élöflórás lOOg 180,900 l 0,00 

30. Kefir élöflórás 3 15 g 140,805 l 0,00 



31. 
Kefí r vödrös, 

5 kg 770,000 l 0,00 
él őflórás 

32. Kefí res túró 
Fehérje rninimum 8,4%, zsír kériink 

lOOg 57,600 kg 0,00 
maximum 5% gyártmánylapot 

33. Kockasajt kolbászos 
200g / 8 

36,000 kg 0,00 
cikk es 

34. Kockasajt natúr 
200g l 8 

468,000 kg 0,00 
cikk es 

35. Kockasaj t téliszalámi s 
200g / 8 

36,000 kg 0,00 
c ikkes 

36. Krémtúró (vanil iás) 90 g 11 ,700 kg 0,00 

Láb'Y karamellás és 
tejes töltésű ostya tejcsokoládé 27,5%, tej : 14,5%, 

kérünk 
37. mogyoródarabkás karamell l l ,5%, mOb'YOró 

b'Yártmánylapot 
35 g 980,000 db 0,00 

tejcsokoládé- 10,5% 
bevonattal 

38. 
Laktózmentes UHT 

UHT laktózmentes ll 324,000 l 0,00 
t ei 

20% zsírtartahnú kenhető 

39. Margarin növényi zsí r, Nátrium: kériink 
250 g 1243,750 kg 0,00 

0,33g/ l OOg gyártmánylapot 

20% zsírtarta lmú kenhető 

40. Margarin növényi zsír, Nátrium: kériink 
500 g 1890,000 kg 0,00 

0,33g/ l OOg gyártmánylapot 

4 1. 
Margarin Zsírtartalom 39%, Viatminok: A, kérünk 

500 g 11 9,500 kg 0,00 
multivitaminos D, 8 1 82 , 86, 8 12 (Yártmánylaoot 

42. 
Margarin olí va ola.ija l 

csökkentett zsírtartalmú 500 g 26,000 kg 0,00 
dúsított 

43 . Margarin sütő, kocka 
zsírtartalom: 70%, só kériink 

250 g 1467,000 kg 0,00 
<0,2gfl00g gyártmánylapot 

44 . Margarin sütő, kocka 
zsírtartalorn: 70%, só kériink 

500 g 2277,000 kg 0,00 
<0,2g/100g h'Yártmánylapot 

45. 
Margarin tej- , 

Tej-glutén mentes 250 g 54,000 kg 0,00 
luténmentes 

46. Márványsaj t 500 g 10,500 kg 0,00 

47 . Mascarpone 500 g 10,500 kg 0,00 

48. Mozzarella natur l kg 72,000 kg 0,00 

49. Mozzarella fústö lt l kg 10,000 kg 0,00 

50. 
Mozzarella jell egű 

l OOg 10,800 kg 0,00 
vizes golyós 

51. 
Növényi olaj tartalmú Zsírtartalom: 40%, só Og, kériink 

3,7 1 136,900 l 0,00 
sütőzsiradék pumpás adagoló rendszerrel gyártmánylapot 

52. Pannónia jellegű saj t laktózmentes 1200g 273,600 kg 0,00 

53. 
Pannónia jellegű sajt 

laktózmentes 125g 17,250 kg 0,00 
szeletelt 

54. Parenyica 160g 23,040 kg 0,00 

55. Parmezán l kg 18,000 kg 0,00 

56. Pizza mozzarella l kg 70,000 kg 0,00 

57. Puding poharas klf 125g 72,000 kg 0,00 

58. Réteslap eh. 18 lapos előhűtött 450 g 441 ,000 cs 0,00 

59. Ricotta Sk g 50,000 kg 0,00 

60. Rizsital natur UHT l l 734,000 l 0,00 



6 1. 
Rizsital natur, 

UHT gluténmentes ll 367,000 l 0,00 
gluténmentes 

62. Sajtkrém natúr 
minimum 14%zsírtalrta lom, és kérünk 

l kg 6 1,000 kg 0,00 
csökkentett nátriun tartalom gyártmánylapot 

63. 
Szedvics túró 

Félzsíros tehéntúró, tejszín, só 
kériink 

lOOg 45,900 kg 0,00 
különféle I,'Yártmánylapot 

64. Szendvicskrém Zsírtartalom 30% 
kériink 

50 g 4 1,400 kg 0,00 
:yártmánylapot 

65. Teavaj 
80% zsí rtartalom, l 00% kérünk 

lOOg 486,000 kg 0,00 
pasztőrözött te jszín gyártmánylapot 

66. Teavaj 
80% zsírtartalom, 100% kérünk 

250 g 111 ,500 kg 0,00 
pasztőrözött te jszín gyártmánylapot 

67. Teavaj 
82% zsírtartalom, 100% kériink 

l OOg 342,000 kg 0,00 
pasztőrözött te· szín gyámnánylaoot 

68. Teavaj 
82% zsírtartalom, l 00% kériink 

250 g 388,750 kg 0,00 
pasztőrözött te jszín gyártmánylapot 

69. Teavaj 
82% zsírtartal om, l 00% kériink 

5 kg 135,000 kg 0,00 
pasztőrözött te jszín gyártmánylapot 

70. Tehéntúró félzsíros 5 kg 2205,000 kg 0,00 

71. Tehé ntúró félzsíros 250 g 11 70,000 kg 0,00 

72. Tej friss, zacskós 2,80% ll 24480,000 l 0,00 

73 . Tej fri ss, zacskós 2,80% 51 71945 ,000 l 0,00 

74 . Tej friss , zacskós 3,50% ll 144,000 l 0,00 

75. Tej friss, zacskós 3,50% 51 125,000 l 0,00 

76. Tej UHT 1,5% ll 982,000 l 0,00 

77. Tej UHT 2,8% ll 1141,000 l 0,00 

78. 
Tejes töltésű 

pasztőrözött tej 40%, méz 5%, 
kérünk 

28 g 1440,000 db 0,00 
sütemény, tejszelet gyártmánylapot 

79. Tejföl l 2% 3 15 g 403 ,200 l 0,00 

80. Tejföl l 2% 51 3060,000 l 0,00 

8 1. Tejföl 20% 51 3005,000 l 0,00 

82 . Tejföl 20% 3 15 g 239,7 15 l 0,00 

83 . 
Tej föllaktózmentes 

150g 30,600 l 0,00 
20% 

84. Tejszín hab 
30% -os, cukrozat lan, tisztán kérünk 

ll 1072 ,000 l 0,00 
állati eredetű gyártmánylaoot 

85 . Tömlős sajt fiistölt 
zsírtartalom a szárazanyagban kériink 

lOOg 324,100 kg 0,00 
40%, só: max 1,5g/ 100g gyártmánylapot 

zsírtartalom a szárazanyagban 
kérünk 

86 . Tömlős sajt natúr 40%, tejszín 10%, só: max 
gyártmánylapot 

lOOg 729,100 kg 0,00 
1,5g/100• 

zsí rtartalom a szárazanyagban 
kérünk 

87 . Tömlős sajt sonkás 40%, sonka 3%, só: max 
gyártmánylapot 

l OOg 156,700 kg 0,00 
1,5g/ 100g 

88. 
Trappista fii stö lt , 

125g 25 ,625 kg 0,00 
szeletelt 

89. Trappista sajt 1500g 1935,000 kg 0,00 

90. Trappista saj t 3000g 894,000 kg 0,00 

91. Trappista sajt darabolt 150g 33,300 kg 0,00 

92. Trappista sajt fii stölt l lOOg 59,400 kg 0,00 

93 . .. .. Trappista szeletelt 
--·· -

125g 
- ---

_1_6..§_25 kg 0,00 



94. Túró desszert 
Zsírszegény túró 40%, Kakaós kérlink 

30 g 3276,000 db 0,00 
éthevonómassza min . 35% gyártmánylapot 

Túró desszert 
Zsírszegény túró 3 1%, Kakaós kériink 

95. tőltel ékes 30 g 144,000 db 0,00 
banán,eper,ka szi, 

étbevonómassza min. 35o/o gyártmánylapot 

96. Túró laktózmentes 5% zsírtartalom 
kérlink 

180g 34,200 kg 0,00 
gyártmánylapot 

Túródesszert 
zsírszegény tehéntúró 27 , l%, 

mogyorókrémes 
97. töltelékkel, kakaós 

mogyorókrémes készítmény kérünk 
38 g 144,000 db 0,00 

étbevonattal, 
16%, kakaós ét bevonómassza gyártmánylapot 

mo~'Voróva l szórva 
3 1% 

98. 
Vajkrém fokhagymás-

39% zsírtanalom 
kérünk 

200 g 72,000 kg 0,00 
zöldfiiszeres gyárnnánylapot 

99. Vajkrém mat,,>yaros 39% zsírtartalom 
kérünk 

200 g 79,200 kg 0,00 
gyártmánylapot 

100. 
Vajkrém 

39% zsírtartalom 
kériink 

200 g 79,200 kg 0,00 
márványsa ·ros gyá•tmánylaoot 

10 1 Vajkrém natúr 39% zsírtartalom 
kériink 

200 g 1366,200 kg 0,00 
gyártmánylapot 

102. Vajkrém olaszos 39% zsírtartalom 200 g - 63,000 kg 0,00 

"'4ldlíl~.~~···· tlíld l!!e ~· 
l')g; "" ,+#~*if~ 



Hús 

Megajánlott 
Megajánlott nettó 

Nettó alánlatí ár 
Mennyiségi Megajánlott tennék mennyhégi 4. Minőségi elvárások, tennék jell emzők , Gyártmánylap Kért Megajánlolt 24 havi igény termék !lmm~:nnl:iH& Megnevezés 

egyéb igény 
Gyártmánylap 

sorszáma Kiszerelés Kiszerelés 
egység tennék neve 

gyánőj a 
szánnazási gaH.aár ,.1., 

24 hónap 
országa !!WOJ! surint 

l. Marha felsár l kg 130,000 kg 0,00 

2. Sertés dagadó KM S tanúsítvány 
kérünk 

l kg 28,000 kg 0,00 l gyártmánylapot 

3. Sertés karaj csont nélkül KM S tanúsítvány 
kérünk 

l kg 12 10,000 kg 0,00 l gyártmánylapot 

4. Sertés karaj csontos KM S tanúsítvány 
kérünk 

l kg 21 ,000 kg 0,00 l gyánmánylapot 

5. Sertés lapocka KM S tanúsítvá ny 
kértink 

l kg 2 170,000 kg 0,00 l gyártmánylapot 

6. Sertéscomb csont nélkül KM S tanúsítvány 
kértink 

! f,'Yártmánylapot 
l kg 6467,000 kg 0,00 

7. Csirke comb egész 
l 00% csirkecomb egész, fonnázott , kérünk 

l db 2151,000 kg 0,00 tisztitott 150-200gfdb ~'Yártmánylapot 

8. Csirke comb felső 
Egész csirkecomb fe l ső része, l 00% kérünk 

l db 15 13,000 kg 0,00 
csirke felsőcomb l 00-1 50gfdb r_>yánmánylapot 

9. Csirke comb fi lé fel ső 
Egész csirke felsőcomb fíl ézve, l 00% kértink 

l kg 8280,000 kg 0,00 
csirke fel sőcombfilé bőr és csont nélkül !.'Yártmánylapot 

10. Csirkemáj l 00% csirkemáj szív nélkül, fab'Yasztott 
kérünk 

500 g 772,000 kg 0,00 
!.'Yártmánylapot 

Mellcsontrólleválasztott mellizomzat, 
kértink 

ll. Csirkemell filé l 00% csirkemellfílé csont és bőr nélkül , 
b'Yánmánylapot 

l kg 278 1,000 kg 0,00 
megtisztítva 

12. Füst. pulyka fel sőcomb vákumcsomagolt 
kérünk 

1-1 ,5 kg 249,000 kg 0,00 
l !.'Yártmánylapot 

13. Kacsacomb 
l 00% kacsacomb egész, fonnázott , kérünk 

250 g 110,500 kg 0,00 tisztitott l f..'Yártmánylapot 
Felső combról leválasztott combhús 

kértink 
14. Pulyka comb fel ső fi lé csont és bör nélkül, l 00% pulyka 

gyártmánylapot 
l kg 7884,000 kg 0,00 

felsőcombtiké 

Mellcsontrólleválasztott mellizomzat, 
kértink 

15. Pulykamell fil é l 00% pulykamellfilé csont és bőr nélkül , 
gyártmánylapot 

l kg 1429,000 kg 0,00 
megtisztítva 

"'· 35l!t5.500 l'"' ""' too M~. - -



HUskCnitmén~· 

M1.:gm.:vczés 
Minöségi eldrások. 1<-'Tlllékjellcmzók, 

cg\·éb igénv 
Gyártmánylap 

G yá rtmánylap 
so rszáma 

Kén 
Ki~lésc 

M<gOjOnló\1 
KiS:weló 

24 b•vi igény 
Mcm1y1ségt 

L'{!.}'S!-'g 

. Mi;gnjinlottl ,....".. ~-Me!f~jánl- oU , . --. . ,Ne-hO a áot.tl ir 
Ml;gajánl<>U l lma<K - l\IW!lllt....L lllli!Jii! 
1.e:t1Uéklle\--e. gyártója ~ -~ 

Bacon (szeletelt) l l l 500g l l 46.500l kg l l l 0.00 

2. l FOstölt kcnvérszalonna l l 250J!. l 99.250IJ..c l l l 0.00 
J Fosti~lt kolo7.S\'ári s;r~1lonnu hacvomúmos eliórással kéS?Olt l J..elcs 74.250 J..g 

~ - Flist. S<e'ftéscomh főtt 

5 Füst. Sertés taria hmnománvos elitirással készOlt 

Füsi.S<e'rtéskolllász 

Fostölt főzőkolbász 

8. ILibazsír 

Tepertő 

10 Zsírsertés 

ll Zsírsertés 

12 . AustríaS7..alámi 

ll Austriaszalúmi 

14 U7..sonnaszclet 

15. Uzsonnaszelet 

16 Baromfi \irsli 

17. &lesi ICivágott 

18 Borjúmájas 

19 Taurissz;L\ámikéstCivágottaJ.. 

20. Parasztkolh..'is:z 

2I Erich p;:iroskolh..'is:z p;:lpríka nélkül 

22 Csemege S?..alánu RúJ..óczi szalám1 

2.1 Csemege s:r..almm Rákócll s:r..alámt 

24 Csirkenwil S?.cndvics csemege 

25 Csirkemcllcsemegc 

26 Csirk1.1ncl1 sonka 

27 Csirkemellsonka 

28 !)cb.-cc<v•ni páros kolh..'i.S?. 

29 DiáJ..cS<e•mcgc 

30. Pulvkamcll s:z<.'Jldvics esemegc 

31 IVtrsli. mg~ bl:'CSL rudacska 

" Gépsonka 

33 Gépsonka 

34 IGn.Jlaikolh..'isz 

JS IKárpátiaS7..a!iLml 

36 l KenőmáJas 

'!>7 IKenömáJas 

]fl IMarhapári:tsl 

hUstartalom_ min_ 80 o/o 

baromlihús: 36% 

MSM : 16% 

St.-'Ttéshústarta lom min.: 86%. szelete lt, 
\"ákwncsomagolt 

sertésh ústartalommin.: 86% 

szeletelt, vákumcsomagolt 55% 

h ústartalom 

55% hústartalom 

szóia-.clutén-. luktóznK'IliCS 
s.zója-, g\utén-, laJ..tó7Jn<.'lltcs, szeletelt, 

\'ákumcsomagolt 

borjúmáj: 29% 

allergénmcntes 

75% hústarta lom 

75% hústarta lom 

S?clctclt, vákumcsomagolt 

Cs!rkemcll S:Z<."Jld\icscS(.1ncge, s:zelctclt, 

\'ákutnc:>omagolt 
cSLTkehústartalom: 52% 

csirkcmcllfi lé: !4%, szeletelt, 

\'ÚJ..umcsoJna!.!olt 
csirkcmell : 68% 

ho:aiiadott szója nélkül, gluu.'n- és 

laktózmentes. szeletelt. \'Ó.kumcsomagolt 
csirkcmc11 :68% 

hoz:tiiadott szója nélkOL glut('Jl- és 

laktózmentes 
húswrtalom. 800/n 

S7.óia-.clutén-.laktózmcntes 

S?..clctclt, vákumcsomagolt 

S?..cletelt,,·:ikumcwrnagolt 

scrtó;hús- 40% 

csontról m<.'Chanikusan lciCjtctt 

baromlihús: 2l% 

s:zóia-.!.!lutén-.laktózmentes 
csont nélküli S<e'Ttéscomb: 68%, szeletelt. 

\'ákumcsomagolt 

sertéshús: 600/o 

kérilnk 
~v{Lrtmánvluoot 

kériink 

~ártmánvlauot 

kérünk 
:vártmán,·laoot 

kérünk 
gvártmánvlapot 

kérünk 

J!Vártmánvlaoot 
kériink 

gy{Lrtmánvlaoot 

kérilnk 
n ·úrtmámlmlol 

kérünk 

evártmúnvlaoot 
kérü.nk 

C\'Úrtlrninvla tlOI 
kérünk 

gnirtm:invlallot 

kérünk 
gvártmánvlmXJt 

kl:'Iiink 
______grártmám·lmlOt 

kérün\.. 

cvártmánvlaoot 

h~nk 

gyánmán~·Japot 

kérünk 
gyó.rtmánylapot 

k('Iiink 

gyiLrtm~inylapot 

kérün\.. 

g\'ártmó.nvlatlOt 
kérünk 

gvó.rtmámla))OI 

kérünk 

1!.\'ártmimvlapot 

kérünk 

g~·ártmán~·\apot 

kértlnk 
gYárimámlapot 

kérünk 
g\·ártmám latXJI 

I IXJ g tt.:nnék 112 g sertés- ('S marhahús 
!Cihasználásáml készült , s:zclctclt, l kériink _ 

. gyártmanyiapol 
\'llkumcsomagolt 

Sl."rtésmáj .30,3%- gluténmemcs 

sertésmaj mm23% 

marhahús: 38% 
scrtéshús: l5%.szclctclt , 

\'á\..urncsmn:LL!(Jit 

J..crünk 

l!\'ártmámlanot 
J.. cm nJ.. 

~vártnuin\ lapot 

J..Crünk 

g~ ártmam lapot 

"• 
250 g: 

\·agvJOOg 

2501l 

250" 
5k 
75 g. 

\'31!.\' ]()()g 

l kg 

75 g: 
\1LJ!V 100e 

l kg 

lOOg: 
\'1\I!.V]ku 

lOOg: 

\'lll!.\' !251!. 

"• 
75g 

200g 

200g 

70 g: 
, ·ac' IIXJc 

750g 

lOOg, 

\'lll!.\ l 20 g 

lOOg 

l OOg 

l kg 

1 kg 

75 g: 
\':LI!.\' 100 

lOOg 

l OOg 

l OOg 

l kg 

[i;" 

75 g: 
, ·agy lOOg 

125 g~ 
\ 'lll.!\ 200 g 

71XJg 

lOOg: 
\·ag~ l 50 g 

244,000l kg 

18,25UI'• 

R.OúOl J..c 
259.00Ö k • 
115.000 ke 

5,400IJ..s 

185,000i kg 

LSOOJkg 

117,000fkg 

327,600lkg 

3<,5UOI'• 

93.000lkg 

120,000fkg 

138,600lkg 

l38,600Jkg 

23,700lkg 

45JXlOikJ!. 

4S,900fkg 

84,<>00lkg 

2t,600IJ..g 

315,000fkg 

18,000i kg 

70 ,900 jkg 

93,600fkg 

507,600l kg 

3.600l kg 

162 ,000 kg 

293.000 kg 

17.100lkg 

90,125 IJ.. g 

1320,900 jkg 

3,6(l()IJ..g 

0.00 

0,00 

0.00 
Q,QQ 
0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

O,!Xl 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 



39. 1Marhap.'iri7..si 
marhahlas: J8% kérünk 

l kg 95.000 kg 0,00 
scrtéshUs-15% cvártmámluX>t 
sertéshús: 60"/o 

J..éronk 100 g ~ 
40 Iülasz iChi1gon s7ója , glutén-, laltózmcntcs, szclctclt , 12,600 kg 0,00 

\ 'ákumcsomacolt 
gyártmánvlapot \'lll!} 125 g 

41 . l Papnkás cs1rkc me! l sonka hústartalom : 68% 
kérünk lOOg: 

5.400 kg 0,00 
cvártmimvlaX>t \111!\ 500 l! 

42 l Paprikás csirke mcll sonka hústartalom: 68% '"""" l kg 108,000 kg 0,00 
•vártrminvlaJo\ 

sertéscomb: 74%. szeletelt 
kérünk 

" I Prá~isonJ..a v:ikumcsomagolt 
gyártmán~ lapot 

lOOg 9,000 lg 0,00 

" IPr.íp.m sonka 
sertéscomb: 74% kérünk 

l kg 93,000 kg 0.00 
cvártmán\']a)ol 

pul~kamcll : 68% 
kértink 

45 IPulvkamcll sonka Sí'ója-, glutén-. \aktózmt..>JJ\cs, szeletelt, 
g~·ártmánylapot 

lOOg 7,200 kg 0,00 
\'lÍkumcsomacolt 

46 IPulvkarncll sonka l pul~·J..amcllhús . 79"/o 
1-.érü.nk 

l l..g 9 !.000kg 0,00 
vártrmin,JaxJ\ 

l 00 g tcnn~k l 5 l g sertéshús 
k6rilnk 70 g~ 

47 l Rákóczi li::lv:i.gott/ R:i.kóczi szalámi tdhaS7JJálásával készült, szeletelt, 3 ,600 kg 0,00 
vákumcsomm!Oit 

gyártmtinylupot vugy lOOg 

48 l R:i.kóczi iCI vágott/ Rákóczi szalámi 
100 g tennék 151 g St.:rtéshús k6rilnk 

750g 375.750 kg 0,00 
fc lhasználás.1\'al készült yártm.1nvlapot 

49 Sajtosp.1rizsi 
bWl: 53% kértink 100 g: 

3,600 kg 0,00 
sa 't: 7% S7.clctelt vál:umcsonugolt g\'{lrtmánrlupot \'al!\' 125 g 

50 l Sajtos pári1..si 
bnronúibús: 53% kCrünk 

l kg 160,200 kg 0,00 
SiÚ' 7'"/o cv:i.rtm:i.nvlaJ}()I 

serteshús:63% 
kérünk lOOg: 

51. l&:rtCspári7..si szója·, glutén·, lak1Óz:tncn(cs, szelc«:ft, 5,400 kg 0.00 
viiJ..wncsami l t 

gyártmánvlaiXll mgv !50 g 

52 SertéspárilS 
sertéshús: 63% kérünk 

l kg 459,000 kg 0,00 
szó'a-. lut.én-. lul.::tóztnl:;ntcs gvártmán\1!1)01 

53 Sonkásszelet 
sertWlús;. 57%, szeletelt. J... 6rilnk 

lOOg 3,600 kg 0,00 
válrumc...oma~ll ~.vártmtinvlu >ot 

54 Sonkásszelet sertéshús: 57% 
kérünk 

3,5 kg 112,000 kg 0,00 
gvártmánvlmXlt 

55 Szt.:ndvicssonJ...a 
csontnélkül i sertéscomb: 68%, szeletelt, kérünk 

lOOg 16,200 kg 0,00 
vákumcsomagolt gvártmámlaoot 

56 St:l..-ndvicssonka 
sertéshús: 68% kérünk 

l kg 394,000 kg 0,00 
s-t:óia-, •lutén-, laktó7mcntcs >yártmánylupot 

57 Ta\'aszi felvágolt 
hústartalom : 70%, szeletelt, k6rilnk lOOg: 

9,000 kg 0 ,00 
váJ...umcsoma•olt gyártmáml!!pol \'!l\[25 • 

" Tavasz• ti::h·ágott hústartalom 70% 
kérün}., 

l kg 522,000 kg 0,00 
gvártm:i.ll\[a)()t 

l DO g S7.alám• 156 g sertéshús 
k('f'Íink 80 g: 

59 l léhszalámi ICihasználásával kéS7üh 14,400 kg 0.00 
SZÓ a-. !;![Utén-. iakiÓ7JllCOies 

gvártnuinylapot n1gy lOOg 

l 00 g Sl.ahimi 156 g st..-rtéshlts 
J...érünJ... 

60 ITéliS7_alámi l felhasználásával k(-szült 
gyártmtinylapot 

800g l 32.000lkg l l l l 0,00 
szó ·a·. l!lutén·. laktó.-:mmtcs 

scrt('Shlts: 73% 
kérün}., 

61 l Turista ICh-ágott l marhahús· 20% l kg l l l t ,OOOIJ....s l l l l l 0,00 

szóm-. elutén·. laktózmentes 
g~·ilrtmánylupot 

hústanalom: 70% 
kúrünk lOOg; 

62 l Zala ti::ln\gott Sl.ója-, glutén-, laktózmentes, szeletelt. 10,800 kg 0,00 
\"ákumcsomagolt 

gyártmánylapot "agy 125 g 

6 J 7.ala JCI\"ágott 
st..-rtéshús: 70".4 J...6rilnk 

l kg 504,000 kg 0,00 
szóia·. dutén·. laktó7mcntcs 1!.\"ártmámlalOt 

64 Vagdalthús, Löncshús sertéshús. 4~% 
k6ilnk 

l kg 25,000 kg 0,00 
e\"ártmánvlaoot 

65 Gabona kolbász tönkölrblv .. a 72% 
k6rilnl 

200g 32,400 J...g 0.00 
csártmánvlapot 

66 Gabona iUsirt tönköl~ blll.a 72% 
kérünk 

-~ártmall\lat:k11 
200g 32,400 kg 0,00 



3. 
megnevezés 

l alma 5·6 cm átmérőjű édes 
2. alma 8-l O cm átmérőjű édes 
3. alma 12-IScmátmérőiüédes 
4 alma 12-15 cm átmérőjű savanyú 

5. alma zöld (mutsu) 
6. almapaprika 

7. ananász 

8. aszalt áfonya 
--

asza lt meggy 

10 aszalt sárgabarack 

ll. aszalt szi lva 

12. avokadó 

13. banán 
14 brokkoli 
15. burgonya (nem szétfővő) 1-30 kg 
16 burgonya (szétfövö) 1-30 kg 
17. californiai oaorika 
18 cékla 

19. cékla saláta 

20. cékla saláta 

21. cék la saláta 

22 citrom 

23 . clementin 
24 cukkini 

25. csalamádé édes 

26. csalamádé édes 

27. csa lamádé édes 

28 Csalamádé, vegyes savanyúság 

29 csemege uborka 

30 csemege uborka 

3 1 csemege uborka 

32. csemege, kovászolt uborka 

33 . csemege, kovászolt uborka 

34. csemege, kovászolt uborka 

35. cseresznye 
36. csicseriborsó 
37. csicseriborsó 

38. dióbél 
39 endívia 
40. fejes saláta 

41 fejeskáposzta 
42 fejeskáposzta új 04-15-05.31 
43 feketeretek 
44. fenyőmag 

Zöldség-gyiimölcs-toiás 

Minöségi elvárások, termékjellemzök, 

egyéb igény 

l. osztályú 

l. osztá_lriJ 

L osztál yú 
l. osztá lyú 

l. osztá_lriJ 
l. osztá lyú, enyhén csípős 

l. osztá lyú, extra nagy 
l. osztá lyú, 

cukor hozzáadása nélkü l készült 
l. osztályú, 

cukor hozzáadása nélk ül készült 
L osztályú, 

cukor hozzáadása nélkül készü lt 
l. osztályú, 

cukor hozzáadása nélkül készült 
L osztályú 

l. osztá lyú 

l. osztálY!! 
l. osztá lyú 
l. osztályú 
l. osztályú 

l. osztályú 

l. osztályú 

édesítószer nélküli szeletelt 
l. osztá lyú 

édesírószer nélkü li szelete lt 

l. osztá lyú 

édesírószer nélküli szeletelt 

l. osztályú 

l. osztályU 
l. osztá lyú 
l. osztályU 

édes ítöszer nélküli 
l. osztályú 

édes írószer nélküli 
l. osztá lyú 

édesírószer nélküli 
l. osztályú 

édesírószer nélkü li 
l. osztályú 

édesírószer nélküli 
l. osztályú 

édes ítöszer nélküli 
l. osztályú 

édesírószer nélküli 
l. osztályú 

édesírószer nélküli 
l. osztá lyU 

édesí rószer nélkü li 
l. osztályU 

édesítöszer nélkü li 
l. osztá lyú 

l. osztájy!l 

l. osztál yú 
l. osztályú, 5 ezrelék hé jtartmax 

l. osztájy!J 
l. osztályú 

l. osztályú 
l. osztályú 
l. osztályú 

l. osztá_lriJ 

Gyá11má ny lap 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyá rtmánylapot kérünk 

Gyártmány lapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Gy3rtmánylapot kérünk 

Gyártmánylapot kérünk 

Kén 
Gyá•·tmá ny lap so•·száma l Kiszerelés 

l kg 
lk> 
l kg 
l kg 

l k' 
l kg 
l kg 

0,2 kg 

0,2 kg 

0,2 kg 

0,2 kg 

l kg 

l k' 
l k' 
l kg 
l kg 
l kg 
lk> 

l kg 

5 kg 

17 kg 

lk> 
l k' 
l kg 

0,5 kg 

5 kg 

17 kg 

l kg 

l kg 

5 kg 

10 kg 

l kg 

5 kg 

10 kg 

l kg 
l ko 
5 kg 

l k' 
db 

l kg 
l kg 
lk> 
l kg 

0,2 kg 

Megajánloli 
Kíszerelés 

24 havi igény 
Menn isé i · . e~an ott. terme, . egaJwgNt, m.emaJan_.ott t~llo egységir »J'' ~ IM '' l . ''-1 M ,,_, l· ~ · ... l 'kl nettó mennyiséJ!i 

egysé: g neve tennéli gyá<tó)o szónna>ii$J o<SZJ~ga . 

3 680,00 kg 
6 680,00 k' 

14 700,00 kg 
3 080 00 kg 

2 080,00 kg 
12,00 kg 

3 1200ko 

12,00 kg 

11,60 kg 

17,60 kg 

12,00 kg 

48600 kg 
24 930 00 kg 

4 1000 kg 
22 200,00 kg 
22 200 00 kg 

l 532 00 kg 
l 614,00 kg 

68,00 kg 

420,00 kg 

782,00 kg 

652 00 kg 
325200 kg 
l 460,00 kg 

34,00 kg 

410,00 kg 

646,00 kg 

488,00 kg 

64,00 kg 

280,00 kg 

l 150,00 kg 

64,00 kg 

350,00 kg 

662,00 kg 

l 336,00 k' 
52,00 kg 
1000 k' 

262,00 kg 
30,00 db 

l 096,00 kg 
3 920,00 k' 

942,00 kg 
66,00 kg 

2,40 kg 

Notlll a!ánlati ír 
ömmepnyiléc 24 

!!l!!!all 

OOO 
0,00 
0,00 
OOO 
OOO 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
o 00 
0,00 
0,00 
OOO 
OOO 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

OOO 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
o 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OOO 
0,00 
0,00 



45 fertőtlenítell tojás l oszt3lyú db 11080000 db OOO 
46. fodros petrezse lyem l. osztályU k' 8,00 k' 0,00 
47. fokha~yma l. osztályú kg 22600 kg OOO 
48. Gesztenye l. osztályú kg 46,00 kg OOO 
49 •omba, te rmesztett cs iperke fehér l. osztál yú kg 834,00 kg 0,00 
50. [göröjldi nnye l. osztályú, idény jelleggel k> 3 090 00 kg OOO 
51. grán:ita lma l. osztá lyú kg 3 12 00 kg 0,00 

52. rapefruit sá. rga L oszlli lyú kg 68,00 kg OOO 
53. grapefruit vörös l. osztálvú kg 68 00 k' 0,00 
54 ~yökér l. osztályú k> 2 36000 kg 0.00 
55. ~yökér csomó 03 .15·05.30 l. osztá lyú kg 238 00 k ' OOO 
56. l evömbér fri ss l. osztá lyú kg 900 kg 0,00 
57 jé •csa oretek l. oszt31yú k> 784,00 k ' OOO 
58. jé •sa láta l. osztá lyU db 2 880 00 db OOO 
59. káoia oaonka l. osztályú l kg 104 00 kg 0,00 

60 kapor L oszllilvú l kg 66,00 kg OOO 
61. karalábé l. osztá lyú, étkezesi, fehér l kg l 680 00 kg 0,00 
62 karalábé db 03 15-04.30 l. osztá lyú l db 364 00 kg 0,00 

63. karfiol 09.02-10.14 l. osztá lyú l k' 390,00 kg OOO 
64. karfiol l 0. 15-09.0 l l. osztá lyú l kg 870 00 kg OOO 
65 kelbimbó 1. osztályú l kg 72,00 kg 0,00 
66. kelkáposzta l. osztályú l k ' 23 ! 000 kg OOO 
67 ke lkáooszta új 04.15-05.31 l. osztályú l kg 39000 kg OOO 
68. kígyóuborka LL oszlli lyú l kg 5 320,00 kg OOO 
69. Kínai kel l. osztályú l kg 43000 kg OOO 
70. kivi l. oszta lyú, oillan~ó kivi l kg 4 950 00 kg 0,00 
71. koktélparadicsom L osztalyú l kg 6000 kg OOO 
72 kókusz L osztályú db 400 db 0,00 

73 kö rte (va ikörte ) L osztályú l k' 5 300,00 k ' 0.00 
74. Kukorica csöves l. osztályú db ! 60 00 db OOO 
75 lencse l. osztályú l kg 426,00 kg OOO 
76. lencse vörös l. osztályú l k' 16,00 k' 0,00 

77. lilahagyma 1. osztályú l kg l 56000 kg OOO 
78. l ime L osztályú l kg 12,00 kg 0,00 
79. Joli o saláta 2 féle l. osztillyU kg 38 00 kg 0,00 

80 madilr salilta l osztálvU doboz 2200 doboz 0,00 

81. mák l. osztillyU l kg !58.00 kg OOO 
82 mandann l. osztályú, idény Je ll eggel l k> 4 990 00 kg OOO 
83. man •o L osztá lyU Ih 5800 kg 0,00 

84. med veha •yma L osztá lyU, idény jelleR.~el db 36,00 db 0,00 

85. me•!J l. osztá lyU, idény jelleggel l kg 90000 kg OOO 
86. mo •yoró héJas pörkolt L osztálvU, idény jelle.Qe.el l kg 58000 kg 0.00 
87. naprafor •óma • hi! n tolt l. osztályú 0,55 kg 16,80 kg OOO 
88. narancs l. osztillvU, idénv i e ll e • •el l kg 6 360,00 kg 0,00 

89 nektarin l. osztá lyú, idény je ll e • •el l k> l 378,00 k ' 0,00 
90. öszibarack l. osztá lyU, idény je ll e • •el l kg l 370,00 kg OOO 
9 1 ad li zsiln 09.15-06. 14 l. osztillyú 1 kg 562,00 k' OOO 
92. ad lizsán 06. 15-.09. 15 l. osztá lyú l k' 540,00 kg 0,00 

93 apa ja l. osztá lyú l kg !OOO k • 0,00 
94. aradicsom l. osztá lyú l kg J J I OOO kg 0,00 

95. arad1csom 06.15-09.3 1 l. osztá lyú l k' 6!000 kg OOO 
96. at iszon l. osztá lyú, idény )elle • •el l kg 3800 kg 0,00 

97. petr. zö ld l. osztályú l k' 84,00 k' 0,00 

98 isztile ia l. osztályú 0,2 kg 5 40 kg OOO 
99. pomelo l. osztil lvú, idénv je ll e • •el l kg !200 kg 0,00 
100. ó réhagyma l. osztá lyú l kg l 710,00 kg OOO 
! Ol ritamin papnka 08.0 1-1 0 .15 l. osztályú l k ' l 246,00 kg OOO 
102. rebarbara l. osztályú l k' 4,00 kg 0.00 
103. retek p1ros csomós l. osztillyú, idény 1elle • •el l k' 406,00 kg OOO 
104. ri n >l ó l. osztá lyú, 1dény jelleg •el l kg 542,00 kg 0,00 

!05. róma1 saláta l. osztá lyú, idény Jelleggel l db 62,00 doboz 0.00 
106 rukkola l. osztá l ú, idény jelle • •el db 34000 doboz OOO 
107 sa lá ta uborka L osztá lyú, édes itöszer nélkül i Gyártmánylapot kérünk lk> 40 00 k> OOO 
!08. sá r •a borsó l. osztályú l k ' 410,00 kg 0,00 

109. sá r •adinnye l. osztályú, 1dény Je ll egge l l kg 870,00 kg 0,00 
li O sárgarépa l. osztályú l kg 6 920,00 k' OOO 
lll sárgarépa csomós 03 .15-05.30 l. osztályú l k' 160,00 kg 0.00 
11 2 savanyú kilposzta l. osztá lyú, édesitöszer nélkuli Gyil rtmánylapot kérünk l kg 324,00 k> 0,00 

llL ~~!l..ri! káposzta_·- l. osztá lyú, édes ítöszer nélku li Gyártmánylapot kérünk 5 kg 626,00 kg 9}JO 



114. savanyú káposzta l. osztályú, édesítőszer nélkül• Gyilrtmánylapot kérünk 17 kg 812,00 k' OOO 
115. snidling l. osztillyú, idény jelle •gel l ko 26,00 kg 0,00 

11 6. sörretek l osztályú l k' 564 00 kg OOO 
11 7 soárga fehér I. osztál ú, idénv jelleg •el l k' 6,00 k' OOO 

118. spárga zöld l. osztályú, idény Jel leggel l kg 6,00 kg OOO 
l. oszcilyU, 1dény jelleggel (Hokkaido tök 

119. sütötök klf ,sonkatök, hal loween·tök, Muscade de l kg l 030,00 kg 0,00 

Provence vagy laska tök). 
120 szarazbab fehér l. osztályú l k' 46,00 k' OOO 

121. szárazbab tarka l osztályú l kg 42000 kg 0,00 

122. szárazbab vörös l. osztályú l kg !OOO kg OOO 
123 . szilva l. osztálvú, idén v jelleg •el l kg l 520 00 k ' OOO 
124. szölö nagy szemü, mag nélkül i l. osztályú l kg 486,00 kg OOO 

125. 
szölö nagy szemü, mag nélküli 11 .0 1· 

l osztá lyú l kg l 152,00 kg 0,00 
06.31 

126. szölö saszla, zala •vöngy J. oszui lvú, idény jelleggel l kg 2 004,00 k_g OOO 
127. tarló répa l. osztá lyú, idény jelleggel l k' 44 ,00 k' 0,00 

128. tök gya lult 04.15-06.15 l. osztálvú l kg l 06000 kg 0,00 

129. Spár •a tök 04. 15-06.15 l. osztittyú l kg 278,00 kg OOO 
130. tökma • hé. nélkül l. osztályiJ 0,25 kg 2600 kg OOO 
13 1 ú"bur •onya 04. 15-06. 15 l. osztályú l kg 4 520,00 kg OOO 

132. vitaminsaláta l . osztályú, édesítöszer nélküli l kg 24 00 k' OOO 
133. vitam insalina l. oszt<i lvú. édesítószer nélküli Gv<irtm<inylaoot kérünk 5 kg 9000 kg OOO 
!34. vöröshagyma l o k r L osztályU, nagy méretü l k' 7 920 00 kg OOO 
135. vöröskáposzta l. osztályú l kg 528 00 kg 0,00 

136. zellerAumó J. osztályú l k' 920 00 kg OOO 
137. zellergumó db zölddel l. osztályU, idény jelleggel l kg 64,00 kg OOO 
! 38. zellerzöld l. osztálvú l kg 2800 kg 0,00 

139. zöldha~yma l. osztá lyú l kg 540,00 k' OOO 
140. zöldhagyma 04. 15-09. 15 l. osztályú l k ' 54000 kg OOO 

141. zöldpaprika l. osztálvú l kg 308000k• OOO 

142. zö ldpapri ka 06. 15-09.31 l. osztálvU l kg 620,00 k ' 0,00 

~. 4at11M9 !UX 



GYÜMÖLCSLÉ SÜRÍTMÉNYEK 
Megajánlott 

Megajánlott nettó Nettó ajánlati 
M inöségi elvárások, 24 havi Mennyiségi Megajánlott tennék mennVisé!ll ár 

Megnevezés termékj ellemzök, Gyártmánylap 
Gyártmánylap Kért Megajánlot igény egység termék neve 

termék 
származási msél!ár"l'' 6sszmenn!i~ 

egyéb igénv 
sorszáma Kiszerelés t Kiszerelés gyártója 

orSzága oszJon s:zerlní 24 hónap 

Gyümölcs sürítményböl 
l liter- Cukor, 
édes ítöszer és fruktóz 

l. 
készülö termékek. 

mentesek. kérünk gyártmánylapot l liter 800,00 l 
gyümölcslé 

l +6 hígítással, l 00% 
gyümölcstartalommal . o 
511 -es kiszerelés - l+ 2 

ZÖLDSÉGGEL 
-es hígítású, min . 

KOMPLETTÁL T 
Hozzáadott cukrot, 

2. ROSTOS 
édes ítöszert, fruktózt 

kérünk gyártmánylapot 5 liter 800,00 51 
GYÜMÖLCSLÉ 

nem tartalmaznak. 

SÜRÍTM ÉNY 
1+2 hígítással , 
100% 
gyümölcstartalom mal . o 
511-es kiszerelés -

ROSTOS GYüMÖLCS, Gyömülcs 
ZÖLDSÉG sürítményböl 

3. 
GYüMÖLCSLÉ- készülö termékek, 

kérünk gyártmánylapot 5 liter 370,00 51 
SÜRÍTM ÉNY cukor hozzáadásával. 

Édesítöszert, fruktózt 
nem tartalmaznak. min 
50% gyüm.tartalom o 

_1.970,00 0,00 


