
Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. §)  

(3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi; 
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezésére (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 

22. § (1) bekezdés d) pont 
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

IV. fejezet 
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 40. §-ának (3) 
bekezdésére vagy 179. §-ának  
(4) bekezdésére]; 

236 millió Ft 
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 
g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját. 

2010/02/16 
23. § (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság 
a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [x] 

Egyéb közlemény:
A hirdetmény ellenjegyzése megtörtént

  

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

   EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa  
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: 
http://simap.eu.int 
  

Hivatalos név: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postai cím: 
Szent László tér 29. 

Város/Község  
Budapest 

Postai irányítószám: 
1102 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 
36-1-4338262 
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 1102 
Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 309. 

E-mail: 
hegedus_henrietta@kobanya.hu 

Fax: 
36-1-2611842 

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

  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális és 
helyi szerveik 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
[ ] Regionális vagy helyi hatóság 
[x] Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
[ ] Közjogi szervezet 
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 

szervezet 
[ ] Egyéb (nevezze meg):  

[x] Általános közszolgáltatások 
[ ] Védelem 
[ ] Közrend és biztonság 
[ ] Környezetvédelem 
[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[ ] Egészségügy 
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
[ ] Szociális védelem 
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás 
[ ] Oktatás 
[ ] Egyéb (nevezze meg):  

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Élelmiszer beszerzés/2010.  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) Építési beruházás [ ]  b) Árubeszerzés [x]  c) Szolgáltatásmegrendelés 
[ ]  

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

[ ]  

[ ]  

[ ]  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

[x]  

[ ]  

[ ]  

Szolgáltatási kategória  

(az 1–27. szolgáltatási 
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eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

  Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

[ ]  

[ ]  

kategóriákat lásd a 2004/18
/EK irányelv II. 
mellékletében) 

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Budapest, X. ker. 
Fecskefészek Bölcsőde, 
Napsugár Bölcsőde, 
Aprajafalva Bölcsőde, 
Gyermeksziget Bölcsőde, 
Cseperedők Bölcsőde, 
Gyöngyike Bölcsőde, 
Csillagfürt Bölcsőde, 
Apró Csodák Bölcsőde, 
Szivárvány Bölcsőde  

NUTS-kód HU101  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]  

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

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke 
(csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Ajánlatkérő által fenntartott bölcsődék számára, élelmi-. és élelmezési anyagok beszerzése 
határozatlan időre kötött szállítási szerződés keretében, 3 részajánlati körben, az alábbiak szerint, 
a dokumentációban részletezett feltételekkel: 
1. rész: tej, tejtermék 
2. rész: baromfi hús 
3. rész: száraz-, konzerv-, és fűszértáru 
A „B” mellékletben részletezettek szerint.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 15000000-8   

Kiegészítő tárgy(ak) 15112100-7   

 15112000-6   

 15850000-1   

 15870000-7   

 15500000-3   

 15331500-2   

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [ ] 
nem [x]  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához 
a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ]  

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

egy részre [ ]  egy vagy több részre [x]  valamennyi részre [ ]  

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

1. rész: tej, tejtermék: 1 éves mennyiség összesen:  
20134 l, 32550 l, 4230 l, 874,125 kg, 1470 kg, 2670 kg, 1094 db, 2 l, 475 l, 283,715 kg, 108,375 
kg, 178,19 kg, 101,25 kg, 1297,575 kg, 333,3 kg, 50 l, 914 kg, 1403,5 kg, 995 kg, 729 kg, 8 kg, 4 
kg, 247 kg, 24,4 kg, 456,95 kg, 210 kg, 488 kg, 425 kg, 20 l, 31,3 kg, 260,875 kg, 190,3 kg, 1005 
kg, 5 kg, 15 kg, 420,6 kg, 2,66 kg, 6 kg, 59 l, 4,5 l, 8,75 kg, 5,25 kg, 27 l, 57 l  
2. rész: baromfi hús,1 éves mennyiség összesen:  
76 kg, 1045 kg, 2118 kg, 715 kg, 316 kg, 254 kg, 595 kg, 377 kg, 2023 kg, 1576 kg, 600 kg, 512 
kg, 354 kg, 50 kg, 46 kg, 100 kg, 5 kg, 8 kg 
3. rész: száraz-, konzerv-, és fűszértáru, 1 éves mennyiség összesen:  
59,345 kg, 27,625 kg, 129,045 kg, 121,03 kg, 4 kg, 3783 l, 1000 l, 1295 l, 12 l, 25 kg, 42 kg, 17,6 
kg, 1560 db, 1560 db, 2060 db, 19 kg, 60 db, 40,8 kg, 114 kg, 145 kg, 17 kg, 24 kg, 275 kg, 185 
kg, 4900 kg, 10 kg, 7 kg, 1452 kg, 1700 kg, 14 kg, 80 kg, 12 kg, 10 kg, 602 kg, 2 kg, 10 kg, 2 kg, 
15 kg, 15 kg, 16 kg, 64 kg, 80 kg, 27 kg, 31,2 kg, 45 kg, 19,75 kg, 98 kg, 11 kg, 10 kg, 135 kg, 
6,75 kg, 5 kg, 12 kg, 10,25 kg, 320 kg, 14 kg, 585 kg, 39 kg, 675 kg, 21,5 kg, 310 kg, 15,5 kg, 
120 kg, 5,5 kg, 70 kg, 15 kg, 9 kg, 60 kg, 69 kg, 15 kg, 4 l, 10310 kg, 489 kg, 1,5 kg, 89 kg, 50,4 
kg, 1,5 kg, 52,2 kg, 82,8 kg, 2,4 kg, 162 kg, 9,87 kg, 269,6 kg, 50 kg, 51 kg, 1374 kg, 0,05 kg, 
360,5 kg, 84,7 kg, 37,6 kg, 6,1 kg, 11,9 kg, 0,77 kg, 5,7 kg, 0,2 kg, 0,9 kg, 11,34 kg, 6,7 kg, 2,77 
kg, 2,99 kg, 1,1 kg, 2,1 kg, 0,2 kg, 2550 db, 27 kg, 8 kg, 51,6 kg, 2,1 kg, 36,36 kg, 0,25 kg, 7 kg, 
367,2 kg, 357 kg, 50,4 kg, 23 db, 4 db, 104 db, 69 db, 95 kg, 52 db, 44,28 kg, 57,15 kg, 58,5 kg, 
105 kg, 20 kg, 58,25 kg, 112,5 kg, 95 kg, 65 kg, 295,2 kg, 347,6 kg, 120,35 kg, 491,15 kg, 9,375 
kg, 71,375 kg, 391,515 kg, 8,2 kg, 147,4 kg, 49,35 kg, 29,52 kg, 55 kg, 9 kg, 14,75 kg, 4,25 kg, 7 
kg, 885 l, 1277 l, 3137 l, 300 l, 25 l, 996 l, 30 l, 691,5 l, 770 db, 46 l, 8 l, 20 l, 234,48 kg, 47,5 kg, 
16,75 kg, 142,6 kg, 1,1 kg, 4 kg, 21 kg, 4 kg, 11 kg, 140 l, 72 l, 3,85 kg, 87,74 kg, 442,2 kg, 
87,74 kg, 365,2 kg, 295,2 kg, 1129,5 l, 1789 l, 3 kg  
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30%-os eltérés lehetséges.  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

  

  

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

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

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

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés 2010/05/10 (év/hó/nap)  
befejezés (év/hó/nap) 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK  

  

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

késedelmi kötbér, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a dokumentációban foglaltak szerint. 
A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított termék nettó szállítási díja, mértéke 
naponként a díj 0,5%-a, de legfeljebb 20%. 
Amennyiben Szállító minőséghibával rendelkező terméket szállít, a Megrendelő ugyanolyan 
mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a hiba 
bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő leszállításig eltelt. 
Amennyiben a Szállító teljesítése meghiúsul, a Szállítót a meghiúsulással érintett termék nettó 
szállítási díja 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre  

A vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítés igazolása után nyújthat be számlát hetente, 
kivéve a 2. rész esetén ahol a megrendelések szerinti szállítással együtt nyújtja be. Az 
ellenszolgáltatás a teljesítést követő 30 napon, vagy az ajánlattevő által megajánlott kedvezőbb 
fizetési határidőn belül átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a Kbt. 305.§ alapján. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy (adott esetben)  

nem követelmény  

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] nem 
[x]  
(adott esetben) 

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  
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III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

  

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 
előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és erőforrást nyújtó szerv sem, akivel 
szemben a Kbt. 60.§ (1), illetve a 61.§ (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, és erőforrást nyújtó szerv sem, akivel szemben a 62
.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 
Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, valamint az 
erőforrást nyújtó szervnek az ajánlatban cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 
60. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 

1.) Ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 
pont szerinti alvállalkozója a Kbt. 66. § (1) 
bekezdés c) pont alapján az ajánlathoz csatolja 
2009-2007. évek vonatkozásában a közbeszerzés 
tárgya szerinti (az adott részajánlat tárgya szerinti, 
adott esetben részenként készített) forgalmáról 
szóló cégszerű nyilatkozatát. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása 
érdekében erőforrást nyújtó szervre támaszkodik, 
úgy az ajánlattevő tekintetében előírt alkalmassági 
igazolás csatolásán túl az ajánlathoz csatolni kell a 
Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdések szerinti igazolást is 
A pénzügyi és gazdasági feltételeknek az 
ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont 
szerinti alvállalkozó együttesen is megfelelhetnek.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

1.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az 
ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a Kbt. 71
. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
alvállalkozója 2009-2007 években nem 
rendelkezik a részajánlattételnek megfelelő 
tárgyban legalább: 
1. rész tekintetében: nettó 15.000.000.- HUF 
összegű. 
2. rész tekintetében nettó 12.000.000.- HUF 
összegű 
3. rész tekintetében nettó 32.000.000.- HUF 
összegű 
forgalommal a három év átlagában.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

1.) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont 
szerinti alvállalkozó a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján, az ajánlatba csatolja a 2009-2007. 
években, az adott részajánlat tárgyában teljesített 
folyamatos (legalább 6 hónap időtartamú) 
szállításainak ismertetését. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell legalább a Kbt. 67. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti adatokat, és a referenciát a Kbt. 68. 
§ (1) bekezdésben foglaltak szerint igazolni is kell. A 

Az alkalmasság minimumkövetelménye
(i)  
(adott esetben): 

1.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére 
az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a 
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
alvállalkozója 2009-2007. években nem 
rendelkezik a részajánlatnak megfelelő 
tárgyban, szerződésszerűen, 
folyamatosan (legalább 6 hónap 
időtartamú) teljesített referenciával, amit 
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III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

  

  

referencia nyilatkozatnak és igazolásnak alkalmasnak 
kell lennie az alkalmassági feltételek fennállásának 
megállapítására.  
2.) Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés 
b) pont szerinti alvállalkozónak a Kbt. 67. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az ajánlatban ismertetni 
kell - az adott rész vonatkozásában - azokat a szállító 
járműveket, amelyek a teljesítés során rendelkezésre 
állnak. A rendelkezésre állást eszköznyilvántartással, 
bérleti szerződéssel, vagy egyéb a rendelkezésre 
állást egyértelműen igazoló dokumentummal kell 
igazolni. Az ajánlathoz csatolni kell az ismertetésre 
kerülő szállító jármű érvényes forgalmi 
engedélyének, kötelező felelősségbiztosítás meglétét 
igazoló dokumentum (olvasható formájú) egyszerű 
másolatát. 
3.) Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés 
b) pont szerinti alvállalkozónak az ajánlatában 
igazolnia kell a meglévő, érvényes HACCP 
rendszerét. 
4.) a 3. részajánlati kör (száraz-, konzerv-, és 
fűszértáru) tekintetében az ajánlattevőnek a az 
ajánlatához csatolnia kell az ISO 22000 
minőségbiztosítási rendszerét igazoló érvényes 
tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű igazolást, 
minőség biztosítása érdekében tett intézkedését 
igazoló dokumentum egyszerű másolatban, a Kbt. 68. 
§ (4) bekezdéssel összhangban. 
A műszaki/szakmai alkalmasság feltételeinek 
ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója együttesen 
is megfelelhetnek. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása 
érdekében erőforrást nyújtó szervre támaszkodik, úgy 
az ajánlattevő tekintetében előírt alkalmassági 
igazolás csatolásán túl az ajánlathoz csatolni kell a 
Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdések szerinti igazolást is.  

a 68. § (1) bekezdés szerint igazolt. 
2.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére 
az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a 
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
alvállalkozója nem rendelkezik az adott 
részajánlati körben a beszerzés tárgya 
szállításához gépjárművel. 
3.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére 
az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a 
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
alvállalkozója nem rendelkezik érvényes, 
tanúsított HACCP rendszerrel. 
4.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére 
az ajánlattevő (a 3. részben kizárólag), ha 
az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) 
bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója 
nem rendelkezik minőségbiztosítási 
rendszerét igazoló érvényes 
tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, a 
minőségbiztosítása érdekében tett 
intézkedését tanúsító igazolással, a Kbt. 
68. § (4) bekezdéssel összhangban.  

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]  

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ]  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
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IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt [x]    

Meghívásos [ ]    

Gyorsított 
meghívásos 

[ ]  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

Tárgyalásos [ ]  Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 
megjelölése? igen [ ] nem [ ]  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és 
címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos 
[ ]  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

Versenypárbeszéd [ ]  

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  

Létszám  
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]  

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az 
ismertetőben meghatározott szempontok 

 Részszempont Súlyszám

1. összesített nettó ajánlati ár (HUF) 80

2. árváltoztatás mértéke (KSH inflációs ráta %-ában) 10
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

  

3. 30 napnál kedvezőbb fizetési határidő (napokban) 5

4. A szerződés időtartama alatt a szezonális, akciós ár követésének mértéke (%) 15

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

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

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

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem 
[x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2010/04/06 (év/hó/nap) Időpont: 11:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 15000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció nettó 15 000 magyar forintban számolt ellenértékét 
ajánlattevőnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000. számlájára történő 
átutalással kell megfizetnie.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
Dátum: 2010/04/06 (év/hó/nap) Időpont: 11:00  

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

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

HU  

Egyéb:  
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  

-ig (év/hó/nap) 
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/04/06 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00  

Hely (adott esetben): Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, 
Szent László tér 16. III. em. 312. szoba  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  

igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
használható hivatkozási alapot:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

1.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevőnek, valamint a 
szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozóinak a beszerzés tárgyával érintett tevékenysége 
mindenben megfelel a 2008. évi XLVI. törvény, illetve 178/2002 EK rendelet vonatkozó 
előírásainak is. 
2.) eredményhirdetés időpontja: 2010. április 26. 11.00 óra, helye: bontás helyszínén 
szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. május 10. 
helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeletetési és Vagyongazdálkodási Főosztály (1102 Budapest, Szent László tér 16. III. 
emelet 309.) 
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontokról cégszerű formában 
nyilatkoznia kell. 
4.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint ajánlatában cégszerűen 
nyilatkoznia kell. 
5.) Az alkalmasság megítélésére szolgáló szempontok szigorúbb mértékben kerültek 
meghatározásra, mint a Közbeszerzések Tanácsa által, a minősített ajánlattevőkkel szemben 
meghatározott feltételek.(Kbt. 13. § (4) bekezdés) 
6.) A dokumentáció ajánlatkérőtől történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétel. 
7.) Értékelés, ponthatár: 1. részszempont esetén egyszerű matematikai arányosítás, 2-4. 
részszempont esetén: sávos értékelés történik. Az értékelés ponthatára: 1-100. 
8.) Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, kifejezetten ilyen minőségben megnevezi a 
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt és a nyertes a szerződés megkötésétől 
visszalép, illetőleg a Kbt. 92. § (2) bekezdés b) pont szerinti körülmény bekövetkezik, úgy 
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, ha e személy teljesíti a Kbt. 63
. § (4) bekezdés értelmében az igazolások bemutatását. 
9.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: ajánlattevők a 
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dokumentációt a felhívás I.1) szerinti címen szerezhetik be. A dokumentáció átvételének feltétele 
a dokumentáció ellenértékének megfizetése, melyet ajánlattevőnek a dokumentáció átvételekor 
igazolnia kell. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 09 órától, 12 óráig, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 09 órától a IV.3.3) pontban feltüntetett időpontig. A 
dokumentáció mellékleteit ajánlatkérő ajánlattevők elektronikus levelezési címére is megküldi. 
10.) Az ajánlatba valamennyi irat, nyilatkozat egyszerű másolati formában is csatolható. Az 
ajánlatot elektronikus formában is be kell nyújtani a Dokumentációban részletezettek szerint. 
A dokumentáció az ajánlat készítésével kapcsolatosan további előírásokat tartalmaz.  
11.) Ajánlatkérő a “B” mellékletekben a részek tárgyának meghatározásakor a beszerzés tárgya 
egyértelmű meghatározása céljából konkrét termékekre, gyártókra utalt, ajánlattevő azzal 
egyenértékű terméket megajánlhat. Az egyes részekkel kapcsolatos további információ a 
dokumentációban részletezve. (Kbt. 58. § (7) bekezdés) 
12.) Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt ajánlati biztosíték megfizetéséhez köti, amelynek mértéke: 
- 1. részajánlat esetén: 300.000 magyar forint; 
- 2. részajánlat esetében: 240.000 magyar forint; 
- 3. részajánlat esetében: 500.000 magyar forint. 
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását részajánlatonként külön-külön kell az ajánlat 
benyújtásával egyidejűleg igazolni. Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint 
teljesíthető a Kbt. 59. § -ban meghatározott módokon.  

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Margit krt 85. 

Város/Község  
Budapest 

Postai 
irányítószám: 
1024 

Ország: 
Magyarország 

E-mail: 
- 

Telefon: 
- 

Internetcím (URL): - Fax: 
- 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség 
esetén a VI.4.3. rovatot)  

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
Kbt. 323. § szerint  
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VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be 

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Margit krt 85. 

Város/Község  
Budapest 

Postai 
irányítószám: 
1024 

Ország: 
Magyarország 

E-mail: 
- 

Telefon: 
- 

Internetcím (URL): - Fax: 
- 

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) 

A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 
SZEREZHETŐK BE  

  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 
IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK 
BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító és Tanácsadó Kft. 

Postai cím: 
Borbély utca 5-7. 

Város/Község  
Budapest 

Postai 
irányítószám: 
1132 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
HTC Irodaház 1. emelet 106. Dr. Lukács Andrea 

Telefon: 
+36-30-205-8552 

E-mail: 
kozbeszerzes@kbt-tanacsado.hu 

Fax: 
+36-1-785-06-89 

Internetcím (URL): http://www.kbt-tanacsado.hu 

Hivatalos név: 

Postai cím: 
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III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

  

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS TEJ, TEJTERMÉK  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

tej 2,8% friss 1/1 ( Háztáji, Egri tej, Fin,. Mizo, Farmtej),tej 2,8% friss 5/1 ( Háztáji, Egri tej, 
Fino, Mizo, Farmtej), tej tartós 1/1 ( Alföldi, Milli, Mizo, Parmalat), tejföl 175 g 20% ( OKE, 
Egri, Zott, Danone), tejföl 375 g 20% ( OKE, Egri, Zott, Danone), tejföl 5/1 20 % ( OKE, Egri, 
Dráva), friss élesztő 50 g, tejszín 30% 0,5 l, tejszín 30% 1/1, kefir 175 g ( Egri,Mizo, Fino ),kefir 
375 g ( Egri, Mizo, Fino), natúr joghurt 175 g ( Egri, Mizo, Fino), natúr joghurt 375 g Egri, Mizo, 
Fino), gyümölcsös joghurt 125 g ( Egri, Mizo, Fino, Zott), gyümölcsös joghurt 330 g ( Egri, 
Mizo, Fino, Zott) , gyümölcs joghurt 5/1 l, rama margarin 500 g, rama margarin 250 g, delma 
light 500g, delma light 250g, delma joghurtos 500g, delma multivitaminos 500g, flóra margarin 
250 g, teavaj 100 g, "vajkrém különféle, ízben ( Milli) 225 g", tehéntúró félzsíros 250 g, 
tehéntúró félzsíros 500 g, tehéntúró félzsíros 5/1, gyümölcs joghurt ital 500 ml, túrókrém klf. 
ízesítésben ( Milli, Rama) , krémsajt 125 g ( Karaván, Pannónia, Fino, Medve) , krémsajt 100 g 
( Camping, Medve) , sajt trappista ( Óvári, Tolnai, Szerencsi, Tolle) , köményes sajt ( Tolnai) , 
füstölt sajt ( Karaván) , medve sajt 8 cikkejes/dbz. Klf. ízben, medve sajt 8 cikkejes/dbz. Klf. 
ízben, puding klf. ízesítéssel ( Danone, Zott, Kistejes) , laktózmenetes tej, laktózmentes sajt, 
laktózmentes tejföl 175 g, laktózmentes joghurt 175 g, zabtej, rizsital  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

13. oldal, összesen: 17
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-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának 
megfelelően) ------------------------------------------ 

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 15500000-3   

3) MENNYISÉG  

20134 l, 32550 l, 4230 l, 874,125 kg, 1470 kg, 2670 kg, 1094 db, 2 l, 475 l, 283,715 kg, 108,375 
kg, 178,19 kg, 101,25 kg, 1297,575 kg, 333,3 kg, 50 l, 914 kg, 1403,5 kg, 995 kg, 729 kg, 8 kg, 4 
kg, 247 kg, 24,4 kg, 456,95 kg, 210 kg, 488 kg, 425 kg, 20 l, 31,3 kg, 260,875 kg, 190,3 kg, 1005 
kg, 5 kg, 15 kg, 420,6 kg, 2,66 kg, 6 kg, 59 l, 4,5 l, 8,75 kg, 5,25 kg, 27 l, 57 l  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)  
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés 2010/05/10 (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS baromfi hús  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

csirke comb felső, csirke comb egész, csirke comb filé felső ( csont és bőr nélküli), csirkemell 
filé mirelit, csirkemell filé eh, csirkemell csontos, csirkemáj szív nélkül mirelit, csirkemáj szív 
nélkül eh, pulyka comb felső filé ( eh. vákumcsom.), pulyka comb felső filé ( eh. vákumcsom.), 
pulyka comb felső filé mirelit, pulykamell filé (eh. vákumcsom.), pulykamell filé mirelite, 
pulykamáj mirelit, füst. pulyka felsőcomb (vákumcsom.), füst. pulyka felsőcomb, tyúk egész eh., 
csirkezuza  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 15112000-6   

3) MENNYISÉG  

76 kg, 1045 kg, 2118 kg, 715 kg, 316 kg, 254 kg, 595 kg, 377 kg, 2023 kg, 1576 kg, 600 kg, 512 
kg, 354 kg, 50 kg, 46 kg, 100 kg, 5 kg, 8 kg  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)  
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

14. oldal, összesen: 17
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-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának 
megfelelően) ------------------------------------------ 

VAGY Kezdés 2010/05/10 (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS száraz-, konzerv-, és fűszértáru  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

csirkemáj konzerv 65g ( Hamé, Orsi), sertésmáj konzerv 65g ( Globus, Orsi), máj pástétom klf. 
105 g (Hamé, Orsi), löncs konzerv 130 g, löncs konzerv 400 g, Vénusz étolaj 1/1, Vénusz étolaj 
5/1, Éden olaj 1/1, olivaolaj 0,5 l, háztartási keksz 200g, háztartási keksz 1kg, babapiskóta 400 g, 
csoki nyúl 40g, csoki mikulás 40g, csoki tojás 40g, csokoládé 100 g, kinder tojás, szaloncukor 
több ízben 400 g, szaloncukor több ízben 1 kg, szaloncukor több ízben 5 kg, gabonapehely klf. 
250 g, gabonapehely klf. 400 g, gabonapehely klf. 1 kg, búzadara 1 kg, finomliszt 1 kg, rétesliszt 
1 kg, kukoricadara 0,5 kg, rizs fényezett A (SOS, Szarvasi) 1 kg, rizs fényezett A (SOS, Szarvasi) 
5 kg, barna rizs 1 kg, barna rizs 5 kg, köles 0,25 kg, hajdina 0,25 kg, zsemlemorzsa 0,5 kg, 
zabpehely 0,5 kg, kukoricapehely klf. Ízesítéssel 1 kg, kukoricapehely klf. ízesítéssel 250 g, 
müzli klf. ízesítéssel 1 kg, gyümölcsös müzli kg, kakaópor főzős 100 g, kakaópor főzős 1 kg, 
pótkávé főzős 5 kg, instant kakaópor 1 kg, instant kakaópor 800 g, maci kávé instant 250 g, 
eperlevél (gyermelyi, korona) 250 g, eperlevél (gyermelyi, korona) 7 kg, csigatészta (gyermelyi, 
korona) 250 g, csigatészta (gyermelyi, korona) 1 kg, csigatészta (gyermelyi, korona) 5 kg, 
cérnametélt (gyermelyi, korona) 250 g, cérnametélt (gyermelyi, korona) 5 kg, kiskocka tészta 
( gyermelyi, korona) 500 g, tarhonya gépi, kézi (gyermelyi, korona) 250 g, tarhonya gépi 
(gyermelyi, korona) 5 kg, makaróni, spagetti (gyermelyi, korona) 250 g, makaróni, spagetti, rövid 
cső (gyermelyi, korona) 5 kg, fodros hosszúmetélt (gyermelyi, korona) 250 g, fodros 
hosszúmetélt (gyermelyi, korona) 5 kg, fodros nagykocka (gyermelyi, korona) 250 g, fodros 
nagykocka (gyermelyi, korona) 5 kg, szarvacska tészta (gyermelyi, korona) 250 g, szarvacska 
tészta (gyermelyi, korona) 5 kg, kiskagyló tészta ( gyermelyi, korona) 250 g, kiskagyló tészta 
( gyermelyi, korona) 5 kg, orsó tészta ( gyermelyi, korona) 5 kg, ABC tészta (gyermelyi, korona) 
250 g, Coffocska 5 kg, levesgyöngy, durum tészta klf, folyékony édesítőszer 1 l, kristálycukor 
( Csillám) 1 kg, porcukor ( Napsugár, Csillám) 0,5 kg, akác méz 250 g, akác méz 0,5 kg, akác 
méz 0,9 kg, vegyes virág méz 250 g, vegyes méz 0,5 kg, vegyes méz 0,9 kg, vaniliás cukor ( Dr. 
Oetker) 10 g, vaniliás cukor ( Dr. Oetker) 1 kg, sütőpor 10 g, mogyorókrém 400 g, mogyorókrém 
500 g, mogyorókrém 1 kg, só finomított ( jódos- vákumos) 1 kg, citromhéj szárított, ételízesítő 
pl. delikát, fűszerpaprika pl. Kalocsai édes, Kotányi), fűszerkeverék különféle, fahéj őrölt, 
köménymag őrölt, tárkony, majoranna, kakukkfű, bors szemes fekete, bors őrölt fekete, 
babérlevél, szegfűszeg, bazsalikom, kapor szárított, petrezselyem szárított, szódabikarbóna, teafű 
klf ( Pickwick, Lipton) , gyümölcstea, daragaluska, krémleves por klf 1,2 kg, piros arany 
csemege, fokhagymakrém, oregano, paradicsompüré konzerv 70 g (min. 28%), paradicsompüré 
konzerv 850 g (min. 28%), paradicsompüré konzerv 4,25 kg (min. 28%), paradicsompüré 
konzerv 360g (min. 28%), mustár üveges, mustár vödrös, mustár flakonban ( Globus, Hügli, 
Univer), majonéz flakonban( Globus, Hügli, Univer), majonéz vödrös 5 kg( Globus, Hügli, 
Univer), ketchup flakonban( Globus, Hügli, Univer) , sárgabarackíz (Bogica, Hamé) 820 g (min. 
45%), sárgabarackíz 450 g (min. 45%), sárgabarackíz 3,25 ( Vitamor) (min. 45%), sárgabarackíz 

15. oldal, összesen: 17
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5 kg (min. 45%), íz klf. dobozos (min. 45%), Pacifik klf 400 g (min. 45%), vegyesíz (klf)450 g 
(min. 45%), vegyesíz (klf) 5 kg (min. 45%), sütőlekvár (kg) (min. 45%), meggybefőtt magozott (
820 g ) 1/1 l, meggybefőtt magozott (2,2 kg ) 5/1 l, őszibarack befőtt 650 g, őszibarack befőtt 
2,35 kg, ananász befőtt 375 g, ananász befőtt 850 g, ananász befőtt 3,035 kg, alma befőtt 820 g, 
alma befőtt 2,2 kg, körte befőtt 2,35 kg, cseresznye befőtt magozott 820 g, cseresznye befőtt 
magozott 2,2 kg, eper befőtt, mazsola 250 g, szezámmag 250 g, szezámmag 500 g, Hoches C klf 
1/1, Hey-ho klf 1/1, Sió klf 1/1, Sió klf 1,5 l, Paradicsomlé 1/1, ásványvíz natúr szénsavas 1,5 l, 
ásványvíz natúr szénsavmentes 0,5 l, ásványvíz natúr szénsavmentes 1,5 l, papírdobozos üdítő klf 
0,2 dl szívószálas, szörp klf 1/1, szörp klf 2/1, szörp klf 5/1, olajos halkonerv ( Hamé) 120 g, 
milupa tejpép, tápszer klf. , müzliszelet gyümölcsös 20 g, pugingpor csokoládés főzést igénylő 50 
g, pugingpor csokoládés főzést igénylő 1 kg, pudingpor vaniliás főzést igénylő 1kg, pudingpor 
vaniliás főzést igénylő 4 kg, pudingpor vaníliás főzést nem igénylő 1 kg, ecet 10 % 1 l, ecet 20% 
1 l, olajbogyó, csemege uborka 3-6 cm 820 g, csemege uborka 3-6 cm 2,2 kg, csemege uborka7-8 
cm 820 g, csemege uborka 7-8cm 2,2 kg, lecsó üveges 820 g, citromlé 30 %-os 1,5 l, citromlé 30 
%-os 1/1, gluténmentes liszt  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 15890000-3   

Kiegészítő tárgy(ak) 15872000-1   

 15871200-6   

 15893000-4   

 15850000-1   

 15842000-2   

 15833000-6   

 15613300-1   

 15860000-4   

3) MENNYISÉG  

59,345 kg, 27,625 kg, 129,045 kg, 121,03 kg, 4 kg, 3783 l, 1000 l, 1295 l, 12 l, 25 kg, 42 kg, 17,6 
kg, 1560 db, 1560 db, 2060 db, 19 kg, 60 db, 40,8 kg, 114 kg, 145 kg, 17 kg, 24 kg, 275 kg, 185 
kg, 4900 kg, 10 kg, 7 kg, 1452 kg, 1700 kg, 14 kg, 80 kg, 12 kg, 10 kg, 602 kg, 2 kg, 10 kg, 2 kg, 
15 kg, 15 kg, 16 kg, 64 kg, 80 kg, 27 kg, 31,2 kg, 45 kg, 19,75 kg, 98 kg, 11 kg, 10 kg, 135 kg, 
6,75 kg, 5 kg, 12 kg, 10,25 kg, 320 kg, 14 kg, 585 kg, 39 kg, 675 kg, 21,5 kg, 310 kg, 15,5 kg, 
120 kg, 5,5 kg, 70 kg, 15 kg, 9 kg, 60 kg, 69 kg, 15 kg, 4 l, 10310 kg, 489 kg, 1,5 kg, 89 kg, 50,4 
kg, 1,5 kg, 52,2 kg, 82,8 kg, 2,4 kg, 162 kg, 9,87 kg, 269,6 kg, 50 kg, 51 kg, 1374 kg, 0,05 kg, 
360,5 kg, 84,7 kg, 37,6 kg, 6,1 kg, 11,9 kg, 0,77 kg, 5,7 kg, 0,2 kg, 0,9 kg, 11,34 kg, 6,7 kg, 2,77 
kg, 2,99 kg, 1,1 kg, 2,1 kg, 0,2 kg, 2550 db, 27 kg, 8 kg, 51,6 kg, 2,1 kg, 36,36 kg, 0,25 kg, 7 kg, 
367,2 kg, 357 kg, 50,4 kg, 23 db, 4 db, 104 db, 69 db, 95 kg, 52 db, 44,28 kg, 57,15 kg, 58,5 kg, 
105 kg, 20 kg, 58,25 kg, 112,5 kg, 95 kg, 65 kg, 295,2 kg, 347,6 kg, 120,35 kg, 491,15 kg, 9,375 
kg, 71,375 kg, 391,515 kg, 8,2 kg, 147,4 kg, 49,35 kg, 29,52 kg, 55 kg, 9 kg, 14,75 kg, 4,25 kg, 7 
kg, 885 l, 1277 l, 3137 l, 300 l, 25 l, 996 l, 30 l, 691,5 l, 770 db, 46 l, 8 l, 20 l, 234,48 kg, 47,5 kg, 
16,75 kg, 142,6 kg, 1,1 kg, 4 kg, 21 kg, 4 kg, 11 kg, 140 l, 72 l, 3,85 kg, 87,74 kg, 442,2 kg, 
87,74 kg, 365,2 kg, 295,2 kg, 1129,5 l, 1789 l, 3 kg  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:  

VAGY: és között Pénznem:  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)  
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés 2010/05/10 (év/hó/nap) 

16. oldal, összesen: 17
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-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának 
megfelelően) ------------------------------------------ 

Befejezés (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

17. oldal, összesen: 17
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