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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123059-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

2010/S 82-123059

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László tér 29.
Kapcsolattartó: Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, Szent László tér 16. III. emelet 309.
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338262
E-mail: hegedus_henrietta@kobanya.hu
Fax  +36 12611842
További információk a következő címen szerezhetők be:
KáBéTé Közbeszerzési Bonyolító és Tanácsadó Kft.
Borbély utca 5-7.
Kapcsolattartó: HTC Irodaház 1. emelet 106. Dr. Lukács Andrea
1132 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 302058552
E-mail: kozbeszerzes@kbt-tanacsado.hu
Fax  +36 17850689
Internet: http://www.kbt-tanacsado.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Élelmiszer beszerzés 3/2010.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123059-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:hegedus_henrietta@kobanya.hu
mailto:kozbeszerzes@kbt-tanacsado.hu
http://www.kbt-tanacsado.hu
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A teljesítés helye 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

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Ajánlatkérő által fenntartott bölcsődék számára, élelmi-. és élelmezési anyagok beszerzése határozatlan időre
kötött szállítási szerződés keretében, 7 részajánlati körben, az alábbiak szerint, a dokumentációban részletezett
feltételekkel:
1. rész: sertés, marhahús (tőkehús) Fecskefészek, Napsugár, Apraja Falva, Gyermeksziget, Cseperedők,
Csillagfürt, Apró Csodák Bölcsődék részére:
Sertés lapocka, oldalas, sertés karaj csontos, sertéscomb csont nélkül, sertés karaj csont nélkül, marha felsár.
2. rész: sertés, marhahús (tőkehús) Gyöngyike, Szivárvány Bölcsődék részére:
Sertés lapocka, oldalas, sertés karaj csontos, sertéscomb csont nélkül, sertés karaj csont nélkül, marha felsár,
sertés dagadó, sertés máj.
3.rész: füstölt sertéskészítmények:
Füst. sertés comb, füst. sertéstarja, füst.sertéskolbász, füstölt, főtt tarja,
4.rész: egyéb készítmények:
Bacon szalonna (szeletelt), szalonna, szalonna, zsír sertés, zsír sertés,
5.rész: húskészítmény (felvágottak, töltelékáruk):
Szarvasi pulykakolbász, turista felvágott, mozaik felvágott, téliszalámi ( Pick, Herz), téliszalámi ( Pick, Herz)
rúdban, Rákóczi felvágott (Pick), Szögedi tál (Pick), Boszorkány szalámi (Pick), Fesztivál szalámi (pick),
csemege szalámi ( Pick, Herz), csemege szalámi ( Pick, Herz), sajtos párizsi (sertés hús tartalom min 53 %,
pulykapárizsi hústartalom min. 50 %, pulykapárizsi hústartalom min. 50 %, sertéspárizsi sertéshús tartalom
min. 50 %, sertéspárizsi sertéshús tartalom min. 50 %, marhapárizsi hústartalom min. 51 %, marhapárizsi
hústartalom min. 51 %, zala felvágott hústartalom min. 64 %, zala felvágott hústartalom min. 64 %, bécsi
felvágott hústartalom min. 50 %, olasz felvágott hústartalom min. 63 %,
Gépsonka hústartalom min 65 %, gépsonka hústartalom min 65 %,
Csemege karaj ( Pick, Pápai, Délhús), csirkemell sonka hústartalom min. 65 %, csirkemell sonka hústartalom
min. 65 %, pulykamell sonka hústartalom min. 65 %, pulykamell sonka hústartalom min. 65 %, prágai sonka
( Pick, Sága, Orsi, Pápai), tavaszi felvágott hústartalom min. 64 %, tavaszi felvágott hústartalom min. 64 %,
kenőmájas sertésmáj tartalom min. 23 %, kenőmájas sertésmáj tartalom min. 23 %,
Krinolin, csirke mell csemege, diákcsemege, füstli virsli puylakhús taratlom min. 65 %, baromfi virsli hústartalom
min. 65 %, libazsír, tepertő, gyulai kolbász ( Gyulai, Pápai), Csikejava felvágott, Sertés löncs, Diatellás
pulykajava, Paprikás csirke mell sonka, Ausztria szalámi, Kárpátia szalámi, Soproni felvágott hústartalom min.
63 %, Borjúmájas, Debreceni páros kolbász, Bajai uzsonnahús, Dán szalámi ( Kaiser).
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6.) Baromfi hús Fecskefészek-, Napsugár-, Aprajafalva-, Gyermeksziget-, Cseperedők-, Csillagfürt-, Aprócsodák
Bölcsőde részére: 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., kicsomagolt), pulyka comb felső filé mirelit,
pulykamell filé (eh. vákumcsom.), pulykamell filé mirelite, kicsomagolt 2-3 kg-os, pulykamáj mirelit, kicsomagolt
2-3 kg, füst. pulyka felsőcomb (vákumcsom.), füst. pulyka felsőcomb, tyúk egész eh.
7.) Baromfihús Gyöngyike, Szivárvány Bölcsőde részére: csirke comb felső, csirke comb egész, csirkemell filé
mirelit, csirkemell csontos, csirkemáj szív nélkül eh, pulyka comb felső filé ( eh. vákumcsom.), pulykamell filé
(eh. vákumcsom.), csirkezuza.
A „B” mellékletben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a Kbt. 58. § (7) bekezdésére tekintettel, a beszerzés tárgyának egyértelmű
meghatározása céljából határozta meg, ajánlattevők egyenértékű termékre ajánlatot tehetnek a
dokumentációban részletezettek szerint.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
15000000, 15110000, 15130000, 15112000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

1. rész: sertés, marhahús (tőkehús), 1 éves mennyiség összesen: 90 kg, 60 kg, 2646 kg, 210 kg, 120 kg
2. rész: sertés, marhahús (tőkehús), 1 éves mennyiség összesen: 28 kg, 30 kg, 268 kg, 12 kg, 12 kg, 6 kg, 6 kg
3. rész: füstölt sertéskészítmények,1 éves mennyiség összesen: 605 kg, 428 kg, 305 kg, 180 kg
4. rész: egyéb készítmények 1 éves mennyiség összesen: 41 kg, 20 kg, 105 kg, 109 kg, 313 kg
5. rész: húskészítmény (felvágottak,töltelékáruk), 1 éves mennyiség összesen: 40 kg, 47,1 kg, 6 kg, 16 kg,
137,9 kg, 194,6 kg, 8,16 kg, 9,76 kg, 7,76 kg, 32 kg, 46,9 kg, 129 kg, 0 kg, 190 kg, 10 kg, 396 kg, 9 kg, 95 kg,
32 kg583 , 49 kg, 14 kg, 40 kg, 300 kg, 41 kg, 39 kg, 4,5 kg, 218, 28 kg, 20 kg, 109 kg, 71 kg, 235,9 kg, 6 kg, 11
kg, 86,6 kg, 413,84 kg, 85 kg, 0 kg, 15 kg, 237 kg, 21 kg, 15 kg, 11 kg, 30 kg ,30 kg, 25 kg, 22 kg, 35 kg, 20 kg,
4 kg, 10 kg,
6. rész: baromfi hús,1 éves mennyiség összesen:
936 kg, 2 118 kg, 564 kg, 312 kg, 150 kg, 600 kg, 292 kg, 1 980 kg, 1 548 kg, 600 kg, 456 kg, 360 kg, 50 kg, 46
kg, 100 kg, 5 kg,
7. rész: baromfi hús,1 éves mennyiség összesen
76 kg, 109 kg, 161 kg, 100 kg, 86 kg, 53 kg, 52 kg, 8 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 20.7.2010.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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Rész száma 1

MEGHATÁROZÁS Sertés, marhahús (tőkehús)

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Sertés, marhahús (tőkehús) Fecskefészek, Napsugár, Apraja Falva, Gyermeksziget, Cseperedők, Csillagfürt,
Apró Csodák Bölcsődék részére:
Sertés lapocka, oldalas, sertés karaj csontos, sertéscomb csont nélkül, sertés karaj csont nélkül, marha felsár.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15110000

3) MENNYISÉG
90 kg, 60 kg, 2 646 kg, 210 kg, 120 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Az 1 és 2. rész kizárólag a nevesített teljesítési helyek vonatkozásában értendő.

Rész száma 2

MEGHATÁROZÁS Sertés, marhahús (tőkehús)

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Sertés, marhahús (tőkehús) Gyöngyike, Szivárvány Bölcsődék részére:
Sertés lapocka, oldalas, sertés karaj csontos, sertéscomb csont nélkül, sertés karaj csont nélkül, marha felsár,
sertés dagadó, sertés máj.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15110000

3) MENNYISÉG
28 kg, 30 kg, 268 kg, 12 kg, 12 kg, 6 kg, 6 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Az 1 és 2. rész kizárólag a nevesített teljesítési helyek vonatkozásában értendő.

Rész száma 3

MEGHATÁROZÁS füstölt sertéskészítmények

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Füstölt sertéskészítmények.
Füst. sertés comb, füst. sertéstarja, füst.sertéskolbász, füstölt, főtt tarja.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15130000

3) MENNYISÉG
605 kg, 428 kg, 305 kg, 180 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
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Rész száma 4

MEGHATÁROZÁS egyéb készítmények

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Egyéb készítmények.
Bacon szalonna (szeletelt), szalonna, szalonna, zsír sertés, zsír sertés.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15130000

3) MENNYISÉG
41 kg, 20 kg, 105 kg, 109 kg, 313 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 5

MEGHATÁROZÁS húskészítmény (felvágottak,töltelékáruk)

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Húskészítmény (felvágottak,töltelékáruk).
Szarvasi pulykakolbász, turista felvágott, mozaik felvágott, téliszalámi ( pick, herz), téliszalámi ( pick, herz)
rúdban, rákóczi felvágott (pick), szögedi tál (pick), boszorkány szalámi (pick), fesztivál szalámi (pick), csemege
szalámi ( pick, herz), csemege szalámi ( pick, herz), sajtos párizsi (sertés hús tartalom min 53 %, pulykapárizsi
hústartalom min. 50 %, pulykapárizsi hústartalom min. 50 %, sertéspárizsi sertéshús tartalom min. 50 %,
sertéspárizsi sertéshús tartalom min. 50 %, marhapárizsi hústartalom min. 51 %, marhapárizsi hústartalom min.
51 %, zala felvágott hústartalom min. 64 %, zala felvágott hústartalom min. 64 %, bécsi felvágott hústartalom
min. 50 %, olasz felvágott hústartalom min. 63 %, gépsonka hústartalom min 65 %, gépsonka hústartalom
min 65 %, csemege karaj ( pick, pápai, délhús), csirkemell sonka hústartalom min. 65 %, csirkemell sonka
hústartalom min. 65 %, pulykamell sonka hústartalom min. 65 %, pulykamell sonka hústartalom min. 65 %,
prágai sonka ( pick, sága, orsi, pápai), tavaszi felvágott hústartalom min. 64 %, tavaszi felvágott hústartalom
min. 64 %, kenőmájas sertésmáj tartalom min. 23 %, kenőmájas sertésmáj tartalom min. 23 %, krinolin, csirke
mell csemege, diákcsemege, füstli virsli puylakhús taratlom min. 65 %, baromfi virsli hústartalom min. 65 %,
libazsír, tepertő, gyulai kolbász ( gyulai, pápai), csikejava felvágott, sertés löncs, diatellás pulykajava, paprikás
csirke mell sonka, ausztria szalámi, kárpátia szalámi, soproni felvágott hústartalom min. 63 %, borjúmájas,
debreceni páros kolbász, bajai uzsonnahús, dán szalámi ( kaiser).

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15130000

3) MENNYISÉG
40 kg, 47,1 kg, 6 kg, 16 kg, 137,9 kg, 194,6 kg, 8,16 kg, 9,76 kg, 7,76 kg, 32 kg, 46,9 kg, 129 kg, 0 kg, 190 kg,
10 kg, 396 kg, 9 kg, 95 kg, 32 kg, 583 ,49 kg, 14 kg, 40 kg, 300 kg, 41 kg, 39 kg, 4,5 kg, 218 ,28 kg, 20 kg, 109
kg, 71 kg, 235,9 kg, 6 kg, 11 kg, 86,6 kg, 413,84 kg, 85 kg, 0 kg, 15 kg, 237 kg, 21 kg, 15 kg, 11 kg, 30 kg, 30
kg, 25 kg, 22 kg, 35 kg, 20 kg, 4 kg, 10 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 6
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MEGHATÁROZÁS Baromfihús

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Baromfi hús.
Baromfi hús Fecskefészek-, Napsugár-, Aprajafalva-, Gyermeksziget-, Cseperedők-, Csillagfürt-, Aprócsodák
Bölcsőde részére: 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., kicsomagolt), pulyka comb felső filé mirelit,
pulykamell filé (eh. vákumcsom.), pulykamell filé mirelite, kicsomagolt 2-3 kg-os, pulykamáj mirelit, kicsomagolt
2-3 kg, füst. pulyka felsőcomb (vákumcsom.), füst. pulyka felsőcomb, tyúk egész eh.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15112000

3) MENNYISÉG
936 kg, 2 118 kg, 564 kg, 312 kg, 150 kg, 600 kg, 292 kg, 1 980 kg, 1548 kg, 600 kg, 456 kg, 360 kg, 50 kg, 46
kg, 100 kg, 5 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

A 6 és 7. rész kizárólag a nevesített teljesítési helyek vonatkozásában értendő.

Rész száma 7

MEGHATÁROZÁS Baromfi hús

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Baromfi hús.
Baromfihús Gyöngyike, Szivárvány Bölcsőde részére: csirke comb felső, csirke comb egész, csirkemell filé
mirelit, csirkemell csontos, csirkemáj szív nélkül eh, pulyka comb felső filé ( eh. vákumcsom.), pulykamell filé
(eh. vákumcsom.), csirkezuza.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15112000

3) MENNYISÉG
76 kg, 109 kg, 161 kg, 100 kg, 86 kg, 53 kg, 52 kg, 8 kg
A fenti mennyiségektől a szerződés teljesítésekor (évenként) + 30 %-os eltérés lehetséges.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

A 6 és 7. rész kizárólag a nevesített teljesítési helyek vonatkozásában értendő.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

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.
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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 vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítés igazolása után nyújthat be számlát havonta.
Az 1.,2., valamint 6. és 7. rész termékeinek szállításakor az áru eredetiségét igazoló bizonylatot minden
esetben a szállítólevélel együtt az adott bölcsődének át kell adnia a származás igazolásához.
Az ellenszolgáltatás a szabályosan kiállított számla kézhezvételét 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
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

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 10 %-át 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, illetve igazolhatja azt a Kbt. 63. § szerint.

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) 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 összesen: nettó 3 100 000 HUF összegű
2. rész tekintetében összesen: nettó 380 000 HUF összegű.
3. rész tekintetében összesen: nettó 3 500 000 HUF összegű
4. rész tekintetében összesen: nettó 1 500 000 HUF összegű
5. rész tekintetében összesen: nettó 14 000 000 HUF összegű
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6. rész tekintetében összesen nettó 7 000 000 HUF összegű
7. rész tekintetében összesen nettó 400 000 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 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.
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
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 teljesített referenciával, amit 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.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. összesített nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 80
2. árváltoztatás mértéke (KSH inflációs ráta %-ában). Súlyszám 10
3. 30 napnál kedvezőbb fizetési határidő (napokban). Súlyszám 5
4. A szerződés időtartama alatt a szezonális, akciós ár követésének mértéke (%). Súlyszám 15

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 14.6.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció nettó 50 000 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
14.6.2010 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.6.2010 - 11:00
Hely
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, MAGYARORSZÁG 1102 Budapest, Szent László tér 16.
III. em. 312. szoba.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem
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VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
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: 30.6.2010 (11:00), helye: bontás helyszínén
Szerződéskötés tervezett időpontja: 20.7.2010.
Helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeletetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály (MAGYARORSZÁG 1102 Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 309.).
3.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontok, valamint (3) bekezdés
szerinti nyilatkozatokat (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni 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 ajánlattevő válás szempontjaként meghatározott feltételek.
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 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 9:00 órától, 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00
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.
A dokumentáció az ajánlat készítésével kapcsolatosan további előírásokat, információkat 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: 47 000 magyar forint,
— 2. részajánlat esetén: 6 000 magyar forint,
— 3. részajánlat esetében: 50 000 magyar forint,
— 4. részajánlat esetében: 15 000 magyar forint,
— 5. részajánlat esetében: 150 000 magyar forint,
— 6 rész esetében: 500 000 magyar forint,
— 7 rész esetében: 30 000 magyar forint.
Az ajánlati biztosíték a nyertes esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.
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.
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13.) Ajánlattevő, alvállalkozó, és erőforrás nyújtó szervezet csatolja be azon cégjegyzésre jogosultak aláírási
címpéldányát, aki(k) az ajánlatot aláírják egyszerű másolatban, illetve az ajánlattételi határidőt megelőző
60 napnál nem régebbi cégkivonatot, az esetleg még el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági
érkeztető bélyegzővel ellátott példányát.
14.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306. § (6) bekezdés).
15.) Ajánlattevőknek a megajánlott termékek tekintetében igazolni kell az ajánlatkérő által előírt
tulajdonságokkal való egyenértékűséget.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
26.4.2010


