VÁROSI KÓRHÁZ KESZTHELY

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
ÉLELMISZER BESZERZÉSE
TÁRGYBAN KIÍRT
A KBT. IV. FEJEZETE SZERINTI
NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai és alaki követelményei

Keszthely
2009. december hó 23. napja

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

Tisztelt Ajánlattevı!

Városi Kórház Keszthely élelmiszer beszerzés tárgyban az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009.
december hó 23. napján 2009/S 247-354274 sorszám alatt nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlati
felhívást tett közzé.
Ezen dokumentáció összeállításával és közreadásával segítséget kívánunk nyújtani Önöknek
ajánlatuk Kbt. elıírásainak és elvárásainak megfelelı összeállításához. Egyidejőleg szeretnénk
elérni azt is, hogy ajánlati felhívásunkra minél több érvényes ajánlatot kapjunk, biztosítva ezáltal a
legkedvezıbb ajánlat kiválasztásának lehetıségét.
Az ajánlati dokumentáció az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat,
nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (továbbiakban: dokumentumokat)
tartalmazza a tartalomjegyzékben meghatározott sorrendben.
A dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával
kapcsolatban semmiféle adat, vagy információ nem közölhetı olyan személyekkel, akik a
közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak
részeit, vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehetı közzé.
Felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 70. § (4) bekezdésének elıírására, mely szerint az ajánlattevı
ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevıvel, illetıleg
abban más ajánlattevı – a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevı számára erıforrást nem
biztosíthat.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget ajánlattevı viseli.
Ajánlatkérı a Kbt. 54. § (6) bekezdésében írtakat kivéve nem kötelezhetı az ajánlati dokumentáció
ellenértékének visszafizetésére.
Kérjük legyenek figyelemmel arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által a minısített ajánlattevık
részére kiadott határozaton túl, az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan, az ajánlati
dokumentációban megnevezett dokumentumokat az ajánlatukhoz csatolni kell, figyelemmel a Kbt.
96.§ (3) bekezdésében írtakra is, mely szerint a Kbt. 63.§ (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások
az eredményhirdetést követıen is benyújthatók – 8 napon belül – de ezesetben hiánypótlásnak
nincs helye.
Ajánlatkérı írásos kérelemre (az ajánlati felhívás A. mellékletében meghatározott címre eljuttatva)
azoknak, akik a dokumentáció ellenértékét megfizették megküldi e-mailen is az ajánlati
dokumentációt. Ha a nyomtatott szöveg és az elektromos változat között eltérés van, úgy a
nyomtatott szöveg az irányadó.
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„élelmiszer beszerzés”

Az eljárás ütemezése
- Kiegészítı tájékoztatás kérése
- Kiegészítı tájékoztatás megadása
- Ajánlatok benyújtása
- Eredményhirdetés
- Szerzıdéskötés tervezett idıpontja

2010/02/05
2010/02/09
2010/02/15
2010/02/22
2010/03/03

1400 óra
1800 óra
1000 óra
1100 óra
1000 óra

Bízunk abban, hogy a Kbt., az ajánlati felhívás és a dokumentáció együttesen elegendı útmutatást
nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához.
Keszthely, 2009. december 23.

Tisztelettel:

Dr. Kvarda Attila
fıigazgató

Melléklet: 1 garnitúra dokumentáció
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TARTALOMJEGYZÉK
Városi Kórház Keszthely élelmiszer beszerzés tárgyú nyílt közbeszerzési eljárása során
benyújtandó ajánlat összeállításához, az ajánlattevı által kötelezıen csatoltandó nyilatkozatok,
igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével, sorrendjének meghatározásával.
1. sz. dokumentum
2. sz. dokumentum
3. sz. dokumentum
4. sz. dokumentum
5. sz. dokumentum
5.1.sz. dokumentum
5.2.sz. dokumentum
5.3.sz. dokumentum
6. sz. dokumentum**
6.1.sz. dokumentum**
6.2.sz. dokumentum**
6.3.sz. dokumentum
7. sz. dokumentum
8. sz. dokumentum
8.1.sz. dokumentum**
8.2.sz. dokumentum**
8.3.sz. dokumentum**
9. sz. dokumentum
9.1.sz. dokumentum
9.2.sz. dokumentum**
9.3.sz. dokumentum**
9.4.sz. dokumentum**
10. sz. dokumentum
11. sz. dokumentum
12. sz. dokumentum
12.1.sz. dokumentum
13. sz. dokumentum
14. sz. dokumentum

Ajánlati adatlap (Felolvasólap)
Meghatalmazás
Megállapodás közös ajánlattételrıl
Nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdésében elıírtak szerint
Kizáró okok igazolása
Cégkivonat és aláírási címpéldány a Kbt. 60. § (1) bekezdés a.)
pontja alapján
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)c) pontjai és a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint
Igazolások a Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerint
Alvállalkozók és erıforrást nyújtó szervezet igénybe vétele
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint
Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint
Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerint
Erıforrást nyújtó szervezet igénybevétele
Pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérı nyilatkozata a folyószámla vezetı pénzintézet(ek)rıl
és banki igazolás(ok)
Nyilatkozat könyvvizsgáló foglalkoztatásáról
2008 évrıl készült számviteli beszámoló
Mőszaki (szakmai) alkalmasság igazolása
Nyilatkozat a fontosabb tárgy szerinti szállításokról
Referencia igazolás
HACCP rendszer mőködtetése
Szállító jármő szakhatósági engedélye
Megrendelt árú specifikációja
Pénzügyi ajánlati feltételek
Szerzıdéses feltételek
Szállítási szerzıdés
Ajánlattal kapcsolatos formai követelmények
Ajánlatkérı eljárásának rövid ismertetése

Megjegyzés:
Ajánlatkérı a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján állította össze a tartalomjegyzéket, amely tartalmazza
mindazokat a dokumentumokat (igazolások és nyilatkozatok), amelyek az ajánlat részeként benyújtandók.
Ajánlatkérı ** -al jelölte azokat a dokumentumokat, amelyek a Kbt. 4. § 9/A pontja szerinti körülmények
fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısülnek.
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1. sz. dokumentum

AJÁNLATI ADATLAP (FELOLVASÓLAP)

1. Az ajánlattevı neve:
Székhelyének címe:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Telefon száma:
Telefax száma:
E-mail címe:
2. Az ajánlat tárgya: Szállítási szerzıdés különféle élelmiszerek beszerzésére Városi Kórház
Keszthely részére 6 árucsoportban.
3. A 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
………………………………. (neve)
………………………………. (székhelye)
Kbt. 3/D §-a szerinti erıforrást nyújtó szervezet:
………………………………. (neve)
………………………………. (székhelye)
4. Az ajánlat teljes, vagy részleges. Ha részleges, melyik részre vonatkozik ………...
5. Az ajánlat fontosabb számszerősíthetı adatai:
 Ajánlati ár (bruttó Ft):
……
 Kedvezıbb fizetési határidı (min. 30 nap) ……
6. Az ajánlat … számozott lapot tartalmaz.
7. Az ajánlathoz CD-lemezt csatoltunk.

………………….., 2010. …………… hó … nap
……………………………
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
Amennyiben több részre tesz ajánlatot, úgy az 5. pontot ajánlati részenként külön-külön kérjük kitölteni.
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8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
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2. sz. dokumentum

MEGHATALMAZÁS

Alulírott/alulírottak meghatalmazom/meghatalmazzuk (a meghatalmazott neve)……………. (a
cég megnevezése) …………………..(dolgozóját) Városi Kórház Keszthely részére élelmiszer
beszerzés 6 árucsoportban tárgyú közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra.
Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történı aláírására, az ajánlattal
kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk elfogadása esetén a
szerzıdés nevünkben történı aláírására.

………………….., 2010. ……………… hó … nap

…………………………
meghatalmazott

…………………………………
meghatalmazó cégszerő aláírása

Tanuk:
1. Név: ……………………………
Lakcím: ………………………..
Szig. szám: …………………….
Aláírás: ………………………...
2. Név: ……………………………
Lakcím: ………………………...
Szig. szám: …………………….
Aláírás: …………………………

Megjegyzés:
Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha Meghatalmazott jár el. A meghatalmazás tárgya lehet a
kötelezettségvállaláson kívül kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal másmás személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta
szerint az ajánlatnak tartalmaznia. A kívánt rész aláhúzandó!
Ha a meghatalmazó személye nem azonos az ajánlatot benyújtó személyével, úgy aláírási címpéldányának
csatolása érvényességi követelmény.
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3. sz. dokumentum

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRİL

Városi Kórház Keszthely (8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.) nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlati
felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. december hó 23. napján 2009/S
247-354274 sorszám alatt élelmiszer beszerzés 6 árucsoportban tárgyban.
A(z) ………………………….(cégnév, székhely) …………………………valamint
a(z)………………………….. (cégnév, székhely)…………………………………...
a Kbt. 52. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot a bevezetıben jelölt áru szállítására.
A Kbt. 70. §-ának (1) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban és a kiegészítı tájékoztatás keretében kiadott (amennyiben ezen utóbbi
szükségessége felmerült) valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen
nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelıen a szerzıdést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevı kiválasztásra kerülünk az
alábbiak szerint teljesítjük.
Az ajánlat fontosabb számszerősíthetı adatai (ajánlati részenként):
 Ajánlati ár (bruttó Ft):
……
 Kedvezıbb fizetési határidı (min. 30 nap)
……
Egymás közti és külsı jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337.§-ában és 338.§-ában
foglaltak az irányadók.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történı kötelezettségvállalásra a
……………(cégnév, székhely) ………………(név) ………. teljes jogkörrel jogosult.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggı szerzıdéses
feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevıket egyetemleges felelısség terhel.
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a ………………bank által vezetett
………………számú számlára átutalni szíveskedjenek.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülı feladatokat egymás között az alábbiak
szerint osztjuk fel:
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„A. cég” feladatkörében „B. cég” feladatkörében
1. ………………………
1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………

2. ………………………
3. ………………………

„C. cég „feladatkörében
1. …………………....……
2. …………………………
3. …………………………

……………………, 2010. ………… hó … nap

……………………………………
(Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részérıl)

.………………………………………
(Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részérıl)

………………………………………..
(Cégszerő aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részérıl)

Megjegyzés:
Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha közös ajánlatot tesznek.
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4. sz. dokumentum
NYILATKOZAT
A KBT. 70. § (1) és (2) BEKEZDÉSÉBEN ELİÍRTAK SZERINT
Alulírott(ak) mint a (cég megnevezése, címe …………………………..…………) kötelezettség
vállalásra feljogosított vezetıje/vezetıi kijelentem/kijelentjük, hogy az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2009. december hó 23. napján 2009/S 247-354274 sorszám alatt közzétett – Városi
Kórház Keszthely részére élelmiszer beszerzés 6 árucsoportban tárgyú – nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását, a dokumentációban meghatározott követelményeket, továbbá a
kiegészítı tájékoztatás keretében megadottakat (amennyiben ezen utóbbi felmerült)
megismertem/megismertük, melynek kézhez vételét ezennel igazolom/igazoljuk.
Tudomásul vesszük, hogy az általunk a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértében
igénybe venni kívánt alvállalkozón túl más, 10% feletti alvállalkozót csak a Kbt. 304.§ (2) és (3)
bekezdésében meghatározott esetben és módon veszünk igénybe. Az ajánlatban megjelölt 10%-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó saját teljesítésének 10%-át meghaladó
mértékben nem vesz igénybe teljesítési segédet.
Alulírottak ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételeknek
megfelelı teljesítésre.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban szereplı adatok a valóságnak megfelelnek, a megajánlottak
pedig mindenben megfelelnek a szerzıdéskötés esetén teljesítendı feltételeknek.
Kijelentjük, hogy az ajánlati határidı lejártát követı 50 napig ajánlatunkat tartjuk.
Ajánlatunk második helyezettként történı kihirdetése esetén ezen idıszak lejárta elıtt – a
nyertesként kihirdetett ajánlattevı visszalépése esetén – változatlan tartalommal bármikor
elfogadható.
Kijelentjük, nyertességünk esetén a szerzıdés teljesítése céljából e szerzıdésen alapuló
szerzıdéseinkben kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A § (1) és
(5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését.
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt ajánlattevı cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében:
- mikrovállalkozásnak
- kisvállalkozásnak
- középvállalkozásnak
minısül, nem minısül.
Ajánlatunk számszerősíthetı adatait a felolvasólapon megjelöltük.

……………………, 2010. ..……… hó … nap
…………………………………..
cégszerő aláírás
Megjegyzés:
Ezen nyilatkozatot közös ajánlattevıknél a közös ajánlattételrıl szóló (ajánlat részét képezı) megállapodás
alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetıjének/vezetıinek kell aláírnia.
Az utolsó elıtti bekezdést értelemszerően, a megfelelı válasz aláhúzásával kell kitölteni.
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5. sz. dokumentum

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA
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5.1. sz. dokumentum

CÉGKIVONAT ÉS ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
A KBT. 60. § (1) BEKEZDÉS A)-C) PONTJA ALAPJÁN

Annak igazolására, mely szerint – az ajánlattevı a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
társult tagnak igazolnia kell – nem áll végelszámolás alatt, illetıleg ellene indított csıdeljárás vagy
felszámolási eljárás nincs folyamatban (Kbt. 60. § (1) bekezdés a) pont) az alábbi cégokmányok
csatoltandók:
-

-

az ajánlati határidıt megelızı 60 napnál nem régebben kiállított cégkivonat;
a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, illetve a cégkivonatban nem
szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is
tartalmazó írásos meghatalmazás;
el nem bírált változás bejegyzési kérelem.

Megjegyzés:
Ezeket az okmányokat az ajánlatnak az ajánlattevıre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára, közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra
vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni.
Az ajánlatnak a fentiekben meghatározottak igazolására
- a cégbíróság vagy az IRM szervezeti egységeként mőködı Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat
által kiadott cégkivonat eredeti, vagy hitelesített másolatát,
- az
ajánlattétel
összefüggésében
kötelezettségvállalásra
feljogosított
vezetı/k
aláírási
címpéldányának/címpéldányainak egyszerő másolatát,
- el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén (ha van), a cégbírósági elektronikus igazolás eredeti, vagy
hitelesített másolatát
kell csatolni.
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„élelmiszer beszerzés”

5.2. sz. dokumentum

NYILATKOZAT
A KBT. 60. § (1) BEKEZDÉS, A KBT. 61. § (1) BEKEZDÉS A)-C) PONTJAI ÉS
A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott/alulírottak,
mint
a
(cég
megnevezése,
címe)
………………………..
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetıje/vezetıi kijelentem/kijelentjük – Városi Kórház
Keszthely részére élelmiszer beszerzés 6 árucsoportban tárgyban indult közbeszerzési eljárásban –
hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró okok
hatálya alá.

……………………, 2010. ………………. hó…….nap

…………………………….
cégszerő aláírása

Megjegyzés:
Ezen nyilatkozatot az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan is az
ajánlatnak külön-külön kell tartalmaznia.
Az igazolás módja: a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján közjegyzı által hitelesített nyilatkozat.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

5.3. sz. dokumentum

IGAZOLÁSOK

1. A Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerinti igazolások
- APEH
- VPOP
2. A Kbt. 63.§ (2) bekezdéses szerint az 1. pontban írt igazolások becsatolása az ajánlati
szakban nem kötelezı. Ha azonban ajánlatkérı az ajánlattevıt az eljárás nyertesének hirdeti
ki, úgy az eredmény kihirdetésért követı 8 napon belül az igazolásokat be kell csatolni
mind az ajánlattevınek, mind a 10%-feletti alvállalkozónak, mind a társult tagnak különkülön.
3. Ajánlattevınek és a 10% feletti alvállalkozónak, továbbá a társult tagnak az ajánlatban
nyilatkozni kell munkaügyi ellenırzés szempontjából történt besorolásáról.

Megjegyzés:
- APEH igazolás
Az APEH, mint elsıfokú adóhatóság igazolása arról, hogy az adóalanynak az igazolás kiadásának
napján 1 évnél régebben lejárt adó-, vagy társadalombiztosítási tartozása nincsen, ha van, úgy annak
megfizetésére halasztást kapott. Az APEH igazolás megkérésekor egyértelmően jelöljék meg, hogy azt
közbeszerzési eljárásban kívánják felhasználni. Ennek hiányában ugyanis az APEH igazolás nem terjed
ki valamennyi, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges és az APEH által nyilvántartott fizetési
kötelezettség igazolására.
Az igazolásnak eredetinek, vagy hiteles másolatnak kell lennie.
Az igazolást ajánlatkérı csak akkor fogadja el, ha az eljárás eredménye kihirdetésének idıpontját
legfeljebb 1 évvel megelızıen kelt.
-

VPOP igazolás
A VPOP igazolása arról, hogy az adóalanynak 1 évnél régebben lejárt vámtartozása nincsen, ha van,
úgy annak megfizetésére halasztást kapott.
Mód van arra, hogy a VPOP igazolás helyett a területileg illetékes APEH által kiállított együttes
adóigazolást csatolja. Az együttes adóigazolás tartalmazza mind az állami adóhatóság, mind a
vámhatóság által nyilvántartott köztartozásokat, illetıleg azok hiányát. A kérelembe jelezzék, hogy az
igazolást közbeszerzési eljárásban kívánják felhasználni.
Az igazolásnak eredetinek, vagy hiteles másolatnak kell lennie.
Az igazolást ajánlatkérı csak akkor fogadja el, ha az eljárás eredménye kihirdetésének idıpontját
legfeljebb 1 évvel megelızıleg kelt.

-

A Kbt. 60.§ (1) bekezdés g) pontjában írt kizáró ok igazolása attól függ, hogy az adott szervezet mely
szektorban tevékenykedik. A kért nyilatkozatnak arra kell kiterjednie, hogy az ajánlattevı, 10% feletti
alvállalkozója, illetve a társult tag munkaügyi ellenırzési szempontból
o az 1996. évi LXXV. tv. hatálya alá tartozik-e, vagy
o a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Tv. hatálya alá.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

6. sz. dokumentum

ALVÁLLALKOZÓK
ÉS ERİFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET
IGÉNYBE VÉTELE
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

6.1. sz. dokumentum

NYILATKOZAT
A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINT

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) ……………….. kötelezettségvállalásra feljogosított
vezetıje nyilatkozom – Városi Kórház Keszthely részére élelmiszer beszerzés 6 árucsoportban
tárgyban indult közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó azon részére
vonatkozóan, melyhez alvállalkozó(ka)t veszünk igénybe.

A közbeszerzés részének megnevezés

………………………, 2010. ………….. hó… nap

……....……………………………
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
E tárgyban ajánlattevınek akkor is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe10% alatti alvállalkozó(ka)t.

15

Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

6.2. sz. dokumentum

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) …………………………... kötelezettségvállalásra
feljogosított vezetıje nyilatkozom – Városi Kórház Keszthely részére élelmiszer beszerzés 6
árucsoportban tárgyban indult közbeszerzési eljárásban – mint ajánlattevı a szerzıdés
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)ról és erıforrást nyújtó szervezet igénybevételérıl, illetıleg arról, hogy nem kíván
igénybe venni 10 % feletti alvállalkozót, illetıleg erıforrás szervezetet.
1. A szerzıdés teljesítéséhez az alábbiakban meghatározott 10 % feletti alvállalkozó(ka)t
kívánjuk igénybe venni [Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont]:

A cég megnevezése

A cég székhelye

A közbeszerzés azon
részének megjelölése,
amelyben a teljesítésben
közremőködik

2. A szerzıdés teljesítéséhez a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint, figyelemmel a Kbt.
65.§ (3) bekezdésében írtakra igénybe venni kívánt erıforrást nyújtó szervezet megjelölése:

A cég megnevezése

A cég székhelye

A közbeszerzés azon
részének megjelölése,
amelyben a teljesítésben
közremőködik

3. A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
alvállalkozót nem veszünk igénybe.
4. A szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet nem veszünk igénybe.

…………………………, 2010. ………. hó … nap

…………………………………..
cégszerő aláírása
Megjegyzés:
A nyilatkozat értelemszerően töltendı ki. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Az 1. és a 2. pontok vonatkozásában kitöltéssel, a 3. és 4. pontok vonatkozásában aláhúzással adható meg a
nyilatkozat.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

6.3. sz. dokumentum

AJÁNLATTEVİI NYILATKOZAT

Alulírott ……………mint a ……………..cégjegyzésre jogosult képviselıje – Városi Kórház
Keszthely részére élelmiszer beszerzés 6 árucsoportban tárgyban indult közbeszerzési eljárásban –

nyilatkozom,

hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó 10 % alatti alvállalkozó(ka)t.

……………………., 2010………….hó … nap

…………………………………..
cégszerő aláírása

Megjegyzés:
Ezen nyilatkozatot a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóra, illetıleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan is az ajánlatnak
külön-külön kell tartalmaznia.
Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

7. sz. dokumentum
ERİFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET

Erıforrást nyújtó szervezet:
 a Kbt. 4.§ 3/D pontja szerint az a szervezet, vagy személy, amely nem minısül
alvállalkozónak és az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mértékben
erıforrást biztosít.
Erıforrás:
 Kbt. 4.§ 3/E pontja szerint nem minısülhet erıforrásnak a 66.§ (1) bekezdés a) – c) pontja,
a 67.§ (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3)
bekezdésének c), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve ha az ajánlattevı és az erıforrást
nyújtó szervezet között a Ptk. szerint többségi befolyás áll fenn.
Kizáró okok:
 A Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet erıforrást nyújtó szervezet, aki
az a)-h) pontban írtak hatálya alatt áll.


Az eljárásban a Kbt. 61.§ (1) bekezdése szerint nem lehet erıforrást nyújtó szervezet, aki
az a)-e) pontban írt kizáró okok hatálya alatt áll.



Nem lehet erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.

A Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerint az erıforrást nyújtó szervezetnek
 az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60.§ (1) bekezdésének,
valamint a 61.§ (1) bekezdésének hatálya alá;
 csatolnia kell cégkivonatát, és aláírási címpéldányát, továbbá az igazolásokat az
ajánlattevıvel megegyezı módon és formában.
Alkalmasság igazolása:
 A Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerint az erıforrás szervezet köteles igazolni azt is, hogy a
szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés
teljesítésének
idıtartama
alatt.
Az
igazolási
módra
vonatkozóan
kérjük figyelembe venni a Kbt. 65. § (4) bekezdésében írtakat.
Ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát kell
csatolni.
Ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet közötti, a Ptk. szerinti többségi befolyás
nem áll fenn, úgy az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás
és az erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó közjegyzı által
hitelesített nyilatkozatát kell becsatolni.


Az alkalmasság igazolása az erıforrás szervezetnél az ajánlattevıre vonatkozóan az ajánlati
felhívásban és ajánlati dokumentációban elıírtak szerint történik.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

8. sz. dokumentum

PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

8.1. sz. dokumentum

AJÁNLATTEVİ NYILATKOZATA
A FOLYÓSZÁMLAVEZETİ PÉNZINTÉZETEKRİL

Alulírott ajánlattevı (illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni
kívánt alvállalkozó, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagnak) mint a (cég
megnevezése, címe): ………………….. kötelezettségvállalásra feljogosított vezetıje kijelentem,
hogy cégünk kizárólag az alábbi pénzintézeteknél vezettet folyószámlát:

1.) ………………………………………………………………………..
2.) ………………………………………………………………………..
stb.

……………………, 2010. ……………… hó … nap

……………………………………..
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
A nyilatkozat mellékleteként/mellékleteiként a fentiekben meghatározott pénzintézetektıl származó az
ajánlati határidı lejártát megelızı 30 napnál nem régebben kiállított nyilatkozat/nyilatkozatok eredeti,
illetve közjegyzı által hitelesített másolati példányát kell csatolni.
A banki nyilatkozatnak tartalmaznia kell a folyószámla tulajdonosra vonatkoztatva mióta vezeti a
folyószámlát, a számlaszámot és azt, hogy azon a kiállítást megelızı 12 hónapban van-e, volt-e 8 napot
meghaladó sorbanállás, ha igen, akkor milyen idıtartamú.
Ezen nyilatkozatot az ajánlattevıre, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójára, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi társult vonatkozóan külön-külön kell
csatolni.
Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának továbbá a társult tagoknak külön-külön kell
megfelelniük.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

8.2. sz. dokumentum

NYILATKOZAT A KÖNYVVIZSGÁLATRÓL

Alulírott ……………………. cégjegyzésre jogosult képviselıje Városi Kórház Keszthely részére
élelmiszer beszerzés tárgyban indított közbeszerzései eljárásban
nyilatkozom
hogy az általam képviselt szervezet könyvvizsgálatra kötelezett/nem kötelezett.

……………………, 2010. ……………… hó … nap

……………………………………..
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
A kívánt rész aláhúzandó.
Ezen nyilatkozatot az ajánlattevıre, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójára, illetıleg közös ajánlattétel esetén valamennyi társult vonatkozóan külön-külön kell
csatolni.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

8.3. sz. dokumentum

2008 ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagnak csatolnia kell egyszerő
másolatban 2008 évrıl a számviteli szabályok szerint készült beszámolóját könyvvizsgálói
záradékkal ellátva, amennyiben könyvvizsgáló alkalmazása kötelezı.

Megjegyzés:
Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának továbbá a társult tagoknak külön-külön kell
megfelelniük.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

9. sz. dokumentum

MŐSZAKI (SZAKMAI) ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

9.1. sz. dokumentum

NYILATKOZAT
A FONTOSABB TÁRGY SZERINTI SZÁLLÍTÁSOKRÓL

Alulírott ………………………………. (név), mint a ……………………. (cég) cégjegyzésre
jogosult képviselıje felelısségem tudatában

nyilatkozom,

a jelentkezı cég 2007. január 1. és 2009. december 31. közötti idıben végzett fontosabb, a
megajánlottal azonos termékcsoportban teljesített szállításairól:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………, 2010 ……………. hó … nap

………………………………….
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
Kérjük, a megrendelı adatai mellett feltüntetni a szerzıdéskötés idıpontját, a szerzıdés tárgyát,
idıtartamát, bruttó értéke, továbbá annak a személynek a megjelölését és elérhetıségét, aki információt tud
nyújtani.
Ezen nyilatkozatot az Ajánlattevınek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, illetıleg a társult tagoknak külön-külön kell kitöltenie és csatolnia.
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Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

9.2. sz. dokumentum

REFERENCIA IGAZOLÁS

1. A Megrendelı neve: …………………………………………………………………………
Címe: ………………………………………………………………………………………..
2. Szállító neve: ….……………………………………………………………………………...
Címe:…………………………………………………………………………………………
3. A szállítás tárgya (cikkcsoportonkénti bontásban), szerzıdés szerinti bruttó értéke:
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……….
4. Az 1. pontban írt megrendelınél a szerzıdéskötés idıpontja és idıtartama: ………………..
5. Szerzıdés szerinti-e a teljesítés: ……………………………………………….......................
6. A referenciát adó neve: ……………….……………………………………………...............
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..

……………………., 2010 ……………. hó … nap

… .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cégszerő aláírás

Megjegyzés:
Igazolási mód: eredeti, vagy közjegyzı által hitelesített igazolás.
2007. január 1. és 2009. december 31. közötti idıben – ajánlati részenként (a megajánlott résszel azonos
termékcsoportú) – legalább 2 db pozitív tartalmú, a megajánlott érték 80%-át elérı, vagy meghaladó értékő,
6 hónapon keresztül folyamatosan teljesített referenciát kell csatolni, a megadott minta felhasználásával.
Amennyiben a 3. pontban megjelölt érték több cikkcsoportot ölel fel, mint a megajánlott, úgy kérjük a
bruttó érték megbontását.
Ajánlatkérı más szerkesztéső igazolást csak abban az esetben fogad el, ha annak adattartalma legalább a
minta szerinti. Kérjük figyelemmel lenni a Kbt. 68. § (1) bekezdésében írtakra is.
Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevınek, a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, illetıleg a társult tagoknak együttesen kell megfelelnie.
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Tenderszám: K.47-4/2009.
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9.3. sz. dokumentum

HACCP MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

Ajánlattevınek be kell mutatnia minıségbiztosítási rendszerét, különös tekintettel a HACCP
rendszerére, melynek tanúsításáról az arra jogosult hatóság által kiállított érvényes tanúsítványt –
másolatban –, vagy azzal egyenértékő minıségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását –
eredetben, vagy hitelesített másolatban – kell ajánlatához csatolnia.

Megjegyzés:
Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevınek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, illetıleg a társult tagoknak együttesen kell megfelelnie.
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9.4. sz. dokumentum

SZÁLLÍTÓ JÁRMŐVEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

Ajánlattevınek nyilatkoznia és igazolnia kell, hogy a megajánlott áru kiszállítására alkalmas
legalább 1 db gépjármővel rendelkezik.
Ajánlatához csatolja a gépjármő érvényes


forgalmi engedélyét egyszerő másolatban.
Ha a gépjármő nincsen a tulajdonába úgy a bérleti/elıbérleti szerzıdés csatolását kérjük.



szakhatósági engedélyét egyszerő másolatban.

Megjegyzés:
Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevınek, a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, illetıleg a társult tagoknak együttesen kell megfelelnie.
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10. sz. dokumentum

A MEGRENDELT ÁRU SPECIFIKÁCIÓJA

10.1. Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök, gyorsfagyasztott félkész ételek
Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Sárgarépa kocka 20/1

2500 kg

2.

Petrezselyem gyökér kocka 20/1

1300 kg

3.

Zöldborsó, zsenge 20/1

1050 kg

4.

Zöldbab 18/1

1200 kg

5.

Sóska 2,5 kg

45 kg

6.

Paraj 2,5 kg

500 kg

7.

Karalábé kocka 20/1

300 kg

8.

Zellerkocka 20/1

320 kg

9.

Petrezselyem zöld 1/1

160 kg

10.

Brokkoli 10/1

600 kg

11.

Karfiol rózsa 10/1

12.

Tök 4/1

13.

Morzsolt kukorica 20/1

80 kg

14.

Kelbimbó 2,5 kg

40 kg

15.

Kapor vágott 10/1

16.

Meggy magozott 10/1

17.

Szilva felezett

18.

İszibarack negyed 10/1

19.

Ribiszke 10/1

20.

Gesztenyemassza 32x 250 gr

21.

Réteslap 200 gr x 24 db

110 kg

22.

Szilvás gombóc 10/1

100 kg

23.

Ízes derelye 7/1

24.

Burgonyakrokett 10/1

1025 kg
425 kg

32,50 kg
315 kg
57,50 kg
280 kg
45 kg
77,50 kg

122,50 kg
62,50 kg
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25.

Leveles tészta

32,50 kg

26.

Tonhal filé 20/1

350 kg

27.

Ponty törzs 6/1

25 kg

28.

Nudli 10/1

35 kg

29.

Húsleves zöldség 12/1

30.

Hasábburgonya

31.

Galuska 15/1

15 kg

32.

Francia zöldségkeverék 10/1-es

15 kg

33.

Mexikói zöldségkeverék 10/1-es

50 kg

172,50 kg
12,50 kg

Tej-, tejtermék

Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Completta 0,20 kg-os

0,10 kg

2.

Tej 2,8%-os politasakos 1/1-es

19270 l

3.

Tartós tej 1/1-es

4.

Magic milk laktózmentes tej 1/1-es

5.

Fızıtejszín 1/1-es

6.

Fızıtejszín 0,20 l-es

7.

Kávétejszín 10x10 ml/cs.

8.

Habtejszín 1/1-es

9.

Tejföl 20%-os 5/1-es

1550 l

10.

Tejföl 20%-os 1/1-es

10 l

11.

Túró, félzsíros 5/1-es

850 kg

12.

Túró, félzsíros 0,5 kg-os

2,50 kg

13.

Kefír 3,5%-os 175 gr

14.

Jogobella light 150 ml

15.

Joghurt plusz 175 gr

1550 db

16.

Danone actívia natúr

1025 db

17.

Gyümölcsdarabos gyümölcsjoghurt 150 gr

5875 db

18.

Élesztı 50 gr

32,50 kg

19.

Eidami sajt

20.

Mackó sajt Mizo 150 gr

4750 db

21.

Camambert sajt gasztro

65 kg

22.

Sovány sajt Tolnai

125 kg

23.

Trappista sajt Mizo

270 kg

24.

Füstölt sajt Oázis

25.

Pannónia sajt

150 l
3l
37,50 l
2,50 l
100 db
1l

11050 db
575 db

50 kg

25 kg
2,50 kg
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26.

Mozzarella sajt 100 gr

5 kg

27.

Sajtkrém, tömlıs 100 gr

5 kg

28.

Teavaj 100 gr

120 kg

29.

Vajkrém, natúr 250 gr

110 kg

30.

Mini vaj Milli 10 gr

500 db

31.

Mini vaj Milli 20 gr

1500 db

32.

Túró rudi Pöttyös natúr

33.

Ordasajt reggelikhez 6 ízben lédig

25 kg

34.

Ordasajt panírozható natúr

25 kg

35.

Ordasajt adagolt

25 kg

100 db

10.3. Pékáru
Sorszám

10.4.

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Fehér kenyér (szeletelt) 1/1

3125 kg

2.

Vizes zsemle 50 gr

37325 db

3.

Tejes kifli 50 gr

29175 db

4.

Rozsos zsemle 50 gr

44500 db

5.

Fonott kalács 0,50 kg

6.

Kis briós 50 gr

2900 db

7.

Rozskenyér 0,75 kg

2000 kg

8.

Kakaós csiga 50 gr

25 db

9.

Kornspitz szezámos 50 gr

50 db

10.

Túrós batyu 50 gr

25 db

11.

Korpás rúd 50 gr

12.

Lekváros bukta 50 gr

25 db

13.

Sajtos pogácsa 50 gr

25 db

14.

Korpás zsemle 50 gr

50 db

15.

Búzakorpás kenyér 0,75 kg

25 db

500 kg

36500 db

Hús-, húskészítmény

Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Sertés comb csont nélkül

3325 kg

2.

Sertés tarja csont nélkül

72,50 kg

3.

Sertés hosszú karaj csont nélkül

4.

Karaj csont

10 kg

5.

Sertés csülök hátsó, csontos

10 kg

137,50 kg
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6.

Sertés máj

37,50 kg

7.

Sertés velı

5 kg

8.

Étkezési tepertı

5 kg

9.

Kolozsvári szalonna

15 kg

10.

Kenyér szalonna

30 kg

11.

Sertészsír

10 kg

12.

Sertésoldalas

13.

Marha comb csont nélkül

55 kg

14.

Marha lábszár csont nélkül

50 kg

15.

Csirkemell csontos, gyorsfagyasztott

675 kg

16.

Filézett csirkemell fagyasztott

500 kg

17.

Csirkemell friss, csontos

18.

Egész csirkecomb, gyorsfagyasztott

19.

Csirke zúza gyorsfagyasztott

20.

Csirke aprólék, gyorsfagyasztott

21.

Füstölt hátsó csülök

22.

Csirkemáj szív nélkül, gyorsfagyasztott

23.

Pulykamell filé, friss

24.

Pulykamell filé, gyorsfagyasztott

25.

Pulykamáj, gyorsfagyasztott

26.

Libamell, gyorsfagyasztott

27.

Libacomb

28.

Kenımájas

29.

Löncs felvágott

30.

Zala felvágott

310 kg

31.

Sertés párizsi

225 kg

32.

Véres hurka

5 kg

33.

Májas hurka

5 kg

34.

Soproni felvágott Pick minıség

35.

Füstölt tarja

225 kg

36.

Pick szalámi

20 kg

37.

Füstölt kolbász Gyulai minıség

38.

Füstölt fızıkolbász

132,50 kg

39.

Bajai uzsonnaszelet

50 kg

40.

Sertés virsli, mőbeles

600 kg

41.

Gépsonka (Pápai minıség)

475 kg

42.

Csirkemell sonka

375 kg

43.

Pulykasonka

250 kg

12,50 kg

50 kg
600 kg
17,50 kg
7,50 kg
5 kg
400 kg
25 kg
675 kg
5 kg
7,50 kg
5 kg
145 kg
5 kg

10 kg

1,50 kg
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44.

Csirke java

370 kg

45.

Szeletelt csirkemell sonka, vákuumfóliás 80 gr

275 kg

46.

Szeletelt zala, vákuumfóliás 80 gr

30 kg

47.

Szeletelt gépsonka, vákuumfóliás 80 gr

55 kg

48.

Debreceni kolbász

10 kg

49.

Olasz felvágott Pick minıség

10 kg

50.

Cserkész kolbász

10 kg

51.

Tavaszi felvágott Pick minıség

10 kg

52.

Fokhagymás párizsi Pick minıség

10 kg

53.

Sajtos párizsi Pick minıség

10 kg

54.

Sajtos tavaszi rolád pick minıség

10 kg

55.

Snidlinges májas Pick minıség

10 kg

56.

Csemege karaj

10 kg

57.

Halvirsli 1/1-es

25 kg

58.

Halpárizsi 2/1-es

25 kg

59.

Halsonka 2/1-es

25 kg

Friss zöldség, gyümölcs, tojás

Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Citrom

300 kg

2.

Alma

8000 kg

3.

Körte

400 kg

4.

Kivi

50 kg

5.

Mandarin

350 kg

6.

İszibarack

300 kg

7.

Banán

75 kg

8.

Cseresznye

70 kg

9.

Narancs

300 kg

10.

Nektarin

150 kg

11.

Szılı

250 kg

12.

Burgonya

9000,-

13.

Sárgarépa

50 kg

14.

Petrezselyem gyökér

25 kg

15.

Petrezselyem zöld friss

16.

Zeller

25 kg

17.

Karalábé

25 kg

18.

Karfiol

25 kg

100 csomó
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19.

Csemege kukorica

50 db

20.

Zeller zöld

21.

Sütıtök

22.

Vöröshagyma

23.

Fokhagyma

40 kg

24.

Fejes saláta

1425 db

25.

Fejes káposzta

1250 kg

26.

Vörös káposzta

27.

Savanyú káposzta

160 kg

28.

Kelkáposzta

420 kg

29.

Gomba-sampion

400 kg

30.

Zöldpaprika

1200 kg

31.

Paradicsom

810 kg

32.

Hónapos retek

33.

Jégcsapretek

150 kg

34.

Zöldhagyma

600 csomó

35.

Póréhagyma

225 db

36.

Kígyó uborka

675 kg

37.

Cékla

150 kg

38.

Meggy

100 kg

39.

Tojás

40.

Szilva

10 csomó
25 kg
800 kg

10 kg

60 csomó

39000 db
100 kg

Füszértáru

Sorszám

Mennyiség/
6 hónap

Cikknév

1.

Szardínia olajos lében 155 gr-os

15 kg

2.

Sertés májkrém 65 gr-os

25 kg

3.

Lecsó, Globus minıség 5/1

260 kg

4.

Lecsó Globus minıség 1/1

2,50 kg

5.

Paradicsompüré 5/1

250 kg

6.

Paradicsompüré 1/1

25 kg

7.

Vegyes lekvár 5/1

8.

Sütésálló sárgabarack lekvár 10/1

9.

Mini jam 25 gr (vegyes ízben: eper, áfonya, málna, sárgabarack,
ıszibarack)

7700 db

10.

Diabetikus mini jam 20 gr

3175 db

11.

İszibarack befıtt felezett 2550 gr-os

57,50 kg

150 kg
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12.

Mustár 5/1-es

80 kg

13.

Mustár 470 gr-os

2,50 kg

14.

Csemege uborka (6-9 cm-es) 5/1-es

200 kg

15.

Vegyes vágott savanyúság 5/1-es

40 kg

16.

Méz 0,90 kg

75 kg

17.

Reggelizı méz 25 gr-os

18.

Diabetikus méz

19.

Instant pótkávé (Inka)500 gr-os

85 kg

20.

Mazsola 1/1-es

15 kg

21.

Mogyorókrém 1/1-es

50 kg

22.

Szőrt almalé 1/1-es

23.

Fekete áfonya lekvár gyümölcsdarabokkal 3,90 kg-os

19,50 kg

24.

Eperlekvár gyümölcsdarabokkal 3,90 kg-os

13,65 kg

25.

Hohes-C 100%-os üdítı 0,2 l-es

4000 db

26.

Vörösbor 1/1-es

3l

27.

Fehérbor 1/1-es

4l

28.

Coca-cola

29.

Fanta narancs

7,50 l

30.

Ásványvíz dús, mentes Mizse 1,5 l-es

600 l

31.

Rostos üdítı 12%-os 0,2 l-es

750 db

32.

Sör, dobozos Kaiser 0,50 l-es

10 db

33.

Zsemlemorzsa 0,50 kg-os

34.

Dió 5/1-es

70 kg

35.

Mák 5/1-es

25 kg

36.

Szezámmag 1/1-es

37.

Kakaópor Szerencsi 1/1-es

60 kg

38.

Csokoládés kukoricapehely

100 kg

39.

Csokoládés búzapehely 5/1-es

40.

Presszó kávé 250 gr-os

5 kg

41.

Konzum tea 250 gr-os

6 kg

42.

Filteres tea Garzon 20 db-os

80 db

43.

Vaníliás cukor 1/1-es

15 kg

44.

Vaníliás puding1/1-es

62,50 kg

45.

Liszt 2/1-es

2275 kg

46.

Búzadara 1/1-es

47.

Rizs 1/1-es A minıségő

1355 kg

48.

Keksz, háztartási 1/1-es

95 kg

49.

Hosszú metélt 4 tojásos (gyermelyi minıség) 5/1-es

5430 db
600 db

30 l

10 l

230 kg

6 kg

30 kg

410 kg
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50.

Fodros kocka 4 tojásos (gyermelyi minıség) 5/1-es

150 kg

51.

Spagetti 4 tojásos (gyermelyi minıség) 10/1-es

175 kg

52.

Makaróni 4 tojásos (gyermelyi minıség) 9/1-es

175 kg

53.

Tarhonya 4 tojásos (gyermelyi minıség) 5/1-es

135 kg

54.

Kagylótészta 4 tojásos (gyermelyi minıség) 5/1-es

50 kg

55.

Orsótészta 4 tojásos (gyermelyi minıség) 5/1-es

25 kg

56.

Cérnametélt 8 tojásos (gyermelyi minıség) 11/1-es

75 kg

57.

Eperlevél 8 tojásos (gyermelyi minıség) 7/1-es

110 kg

58.

Kiskocka 8 tojásos (gyermelyi minıség) 8/1-es

105 kg

59.

Szárazbab

25 kg

60.

Lencse 5/1-es

60 kg

61.

Sárgaborsó 5/1-es

62.

Kristálycukor 1/1-es

3275 kg

63.

Porcukor 0,50 kg-os

115 kg

64.

Kukorica liszt 1/1-es

11,50 kg

65.

Dejó 300 gr-os

66.

Olíva bogyó

67.

Gyıri nápolyi vegyesen 200 gr-os

68.

Gyıri keksz vegyesen 180 gr-os

69.

Csemege paprika 1/1-es

40 kg

70.

Bors ırölt, egész 1/1-es

7,25 kg

71.

Köménymag, ırölt 1/1-es

2,25 kg

72.

Fahéj, ırölt 1/1-es

1,50 kg

73.

Szegfőszeg 1/1-es

1 kg

74.

Majoranna 1/1-es

1,25 kg

75.

Babérlevél 1/1-es

0,75 kg

76.

Szerecsendió 1/1-es

0,50 kg

77.

Oregano 1/1-es

0,10 kg

78.

Tárkony 1/1-es

0,10 kg

79.

Kakukkfő 1/1-es

0,50 kg

80.

Gyömbér 1/1-es

0,50 kg

81.

Bazsalikom 1/1-es

0,10 kg

82.

Rozmaring 1/1-es

0,10 kg

83.

Erıs Pista 210 gr-os

0,21 kg

84.

Só jódozott 1/1-es

750 kg

85.

Delikát vödrös 11/1-es

105 kg

86.

Sütıpor 1/1-es

0,50 kg

87.

Citrompótló 1/1-es

5,50 kg

5 kg

4 kg
0,50 kg
170 csomag
70 csomag
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88.

Brownies (kakaós kevert) 20/1-es

20 kg

89.

Édes-főszeres kevert tészta 5/1-es

17,50 kg

90.

Bazsalikom tésztaszósz 2,50 kg-os

2,50 kg

91.

Ketchup 500 gr-os

92.

Majonéz Hellmans minıség

50 kg

93.

Majonéz Hellmans minıség

2 kg

94.

Ecet 10%-os 1/1-es

95.

Citromlé 1/1-es

96.

Sütı rum 0,50 l-es

97.

Rum aroma 25 gr-os

98.

Mesterséges édesítıszer 210 gr-os

195 db

99.

Étolaj 5/1-es

1500 l

100.

Étolaj 1/1-es

120 l

101.

Ráma margarin 0,50 gr-os

102.

Mini ráma 10gr

29650 db

103.

Mini flóra light 20 gr

11400 db

104.

Olíva olaj 1/1-es

105.

-

106.

Csontleves alap 3/1-es

107.

Marha erıleves alap 3/1-es

4 kg

108.

Tyúkhúsleves alap 3/1-es

3 kg

109.

Burgonyapürépor tej mentes 10/1-es

110.

Paradicsomos bolognese tésztaszósz 2/1-es

7 kg

111.

Sonkás Carbonara spagetti alap 2/1-es

2 kg

112.

Halászlé alap 0,70 kg-os

113.

Halászlé kocka

114.

Darált mák 0,20 kg-os

2,50 kg

115.

Levesgyöngy

1,50 kg

116.

Babapiskóta 200 gr-os

1,50 kg

117.

Étkezési búzakorpa 250 gr-os

0,50 kg

118.

Abonett natúr 125 gr-os

0,50 kg

119.

Kukorica keményítı1/1-es

120.

Müzli szelet vegyes ízben 200x 20 gr-os

500 db

121.

Diabetikus ostya szelet 150 x 15 gr-os

300 db

122.

Ananász konzerv 0,5 kg

5 kg

123.

Meggybefıtt magos 5/1-es

5 kg

124.

Aszalt szilva 1/1-es

1 kg

125.

Barna rizs 500 gr-os

1 kg

5 kg

125 l
80 l
0,50 l
5 db

690 kg

20 l
85 kg

275 kg

0,70 kg
5 db

4 kg
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126.

Ecetes torma

0,50 kg

127.

Palermói fix 3/1-es

128.

Gluténmentes tészták (szarvacska, fodroskocka, spagetti, orsó,
tarhonya, cérnametélt, kiskocka) 200 gr-os

5 csomag

129.

Emese kenyérpor 450 gr-os

1 csomag

130.

Gluténmentes morzsa

1 csomag

131.

Kukoricakeményítı 250gr-os

132.

Pudingporok (gluténmentes, csokoládés, vaníliás) 200 gr-os

133.

Üveges gomba 5/1-es

134.

MISURA joghurtos omlós keksz édesítıvel 400 gr-os

6 csomag

135.

MISURA kakaós omlós keksz édesítıvel 380 gr-os

6 csomag

136.

MISURA omlós keksz 285 gr-os

6 csomag

137.

Detki keksz 200 gr-os

6 csomag

138.

Diabetikus nápolyi szelet 32 gr-os

139.

Daniella szójaszelet almás, mogyorós

140.

Cukormentes ananász konzerv

2,50 kg

141.

100%-os gyümölcslé

17,50 l

142.

Durum spagetti 14 kg-os

50 kg

143.

Durum hosszúmetélt 14 kg-os

50 kg

144.

Csoki nyúl

145.

-

146.

Konzerv gomba 5/1-es

147.

Zselatin csomag

148.

Flóra margarin csészés 500 gr-os

149.

Instant tea édesítıszerrel 400 gr-os

150.

Pezsgı félszáraz

151.

Nápolyi lédig

6 kg

1,50 kg
1 csomag
30 kg

5 db
2,50 csomag

600 db
15 kg
7 db
225 kg
10 kg
8 db
10 kg

10.7.

A szerzıdött és a megrendelt mennyiség -20%-al térhet el a 10.1.–10.6. pontban írt
mennyiségtıl.

10.8.

Ajánlatkérı a közbeszerzés tárgyának egyértelmő meghatározása céljából egyes
termékeknél márkanevet tüntetett fel. Ezt a tárgyjellegének egyértelmő meghatározása – a
teljesítésre vonatkozó minıségi elvárás – érdekében történt. Ezen tételeknél elfogadja a
„vagy azzal egyenértékő” termékeket is a Kbt. 58. § (7) bekezdésének alkalmazásával. Ha
egyenértékő terméket ajánl, kérjük annak termékleírását – amely tartalmazza a részletes
termékösszetételt is – megadni.

10.9.

Ajánlatkérı a kiszerelési egységnél meghatározott adatoknál elfogadja a +/- 10%-os
eltérést. Ez esetben az ajánlat megadásánál legyenek figyelemmel a megrendelt
mennyiségre. Az ajánlatban a terméknév mellé kérjük ** jelölés alkalmazását.
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10.10. Ajánlatkérı a megrendelt áru szállítását a következıben írt gyakorisággal és idıpontokban
kéri.
1. rész:
2. rész:
3. rész:
4. rész:
5. rész:
6. rész:

Szállítás gyakorisága:
Szállítás idıpontja:
Szállítás gyakorisága:
Szállítás idıpontja:
Szállítás gyakorisága:
Szállítás idıpontja:
Szállítás gyakorisága:
Szállítás idıpontja:
Szállítás gyakorisága:
Szállítás idıpontja:
Szállítás gyakorisága:
Szállítás idıpontja:

hetente 2 alkalom (kedd és péntek)
6-10 óráig.
hetente 6 alkalommal (vasárnap kivételével)
5.30 – 6.30
hetente 7 alkalommal
5.30 – 6.30
hetente 5 alkalommal (hétfı - péntek)
6.30 – 8.00
hetente 5 alkalommal (hétfı - péntek)
6.30 – 7.30
hetente 1 alkalommal (kedd)
6.30 – 7.30

10.11. Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az eljárás során megengedett a részajánlat
tétel. A részajánlat összeállításánál ügyeljenek arra, hogy valamennyi tételt a teljes
mennyiségben megajánlják. Egyetlen tételsor, vagy a nem teljes mennyiségnek a
megajánlása az ajánlat érvénytelenítésével jár.
10.12. Megajánlani csak olyan terméket lehet, amely megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv
elıírásainak.
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11. sz. dokumentum

PÉNZÜGYI AJÁNLATI FELTÉTELEK

11.1. Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök, gyorsfagyasztott félkész ételek
Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Sárgarépa kocka 20/1

2500 kg

2.

Petrezselyem gyökér kocka
20/1

1300 kg

3.

Zöldborsó, zsenge 20/1

1050 kg

4.

Zöldbab 18/1

1200 kg

5.

Sóska 2,5 kg

45 kg

6.

Paraj 2,5 kg

500 kg

7.

Karalábé kocka 20/1

300 kg

8.

Zellerkocka 20/1

320 kg

9.

Petrezselyem zöld 1/1

160 kg

10.

Brokkoli 10/1

600 kg

11.

Karfiol rózsa 10/1

12.

Tök 4/1

13.

Morzsolt kukorica 20/1

80 kg

14.

Kelbimbó 2,5 kg

40 kg

15.

Kapor vágott 10/1

16.

Meggy magozott 10/1

17.

Szilva felezett

18.

İszibarack negyed 10/1

19.

Ribiszke 10/1

20.

Gesztenyemassza 32x 250 gr

21.

Réteslap 200 gr x 24 db

110 kg

22.

Szilvás gombóc 10/1

100 kg

23.

Ízes derelye 7/1

24.

Burgonyakrokett 10/1

62,50 kg

25.

Leveles tészta

32,50 kg

26.

Tonhal filé 20/1

350 kg

27.

Ponty törzs 6/1

25 kg

28.

Nudli 10/1

35 kg

Nettó
egységár

Nettó ár

Áfakulcs

Bruttó ár

1025 kg
425 kg

32,50 kg
315 kg
57,50 kg
280 kg
45 kg
77,50 kg

122,50 kg
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29.

Húsleves zöldség 12/1

172,50 kg

30.

Hasábburgonya

31.

Galuska 15/1

15 kg

32.

Francia zöldségkeverék 10/1-es

15 kg

33.

Mexikói zöldségkeverék 10/1es

50 kg

12,50 kg

Összesen

11.2.

Tej-, tejtermék

Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Completta 0,20 kg-os

0,10 kg

2.

Tej 2,8%-os politasakos 1/1-es

19270 l

3.

Tartós tej 1/1-es

4.

Magic milk laktózmentes tej
1/1-es

5.

Fızıtejszín 1/1-es

6.

Fızıtejszín 0,20 l-es

7.

Kávétejszín 10x10 ml/cs.

8.

Habtejszín 1/1-es

9.

Tejföl 20%-os 5/1-es

1550 l

10.

Tejföl 20%-os 1/1-es

10 l

11.

Túró, félzsíros 5/1-es

850 kg

12.

Túró, félzsíros 0,5 kg-os

2,50 kg

13.

Kefír 3,5%-os 175 gr

14.

Jogobella light 150 ml

15.

Joghurt plusz 175 gr

1550 db

16.

Danone actívia natúr

1025 db

17.

Gyümölcsdarabos
gyümölcsjoghurt 150 gr

5875 db

18.

Élesztı 50 gr

32,50 kg

19.

Eidami sajt

20.

Mackó sajt Mizo 150 gr

4750 db

21.

Camambert sajt gasztro

65 kg

22.

Sovány sajt Tolnai

125 kg

23.

Trappista sajt Mizo

270 kg

24.

Füstölt sajt Oázis

25.

Pannónia sajt

Nettó
egységár

Nettó ár

Áfakulcs

Bruttó ár

150 l
3l
37,50 l
2,50 l
100 db
1l

11050 db
575 db

50 kg

25 kg
2,50 kg
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26.

Mozzarella sajt 100 gr

5 kg

27.

Sajtkrém, tömlıs 100 gr

5 kg

28.

Teavaj 100 gr

120 kg

29.

Vajkrém, natúr 250 gr

110 kg

30.

Mini vaj Milli 10 gr

500 db

31.

Mini vaj Milli 20 gr

1500 db

32.

Túró rudi Pöttyös natúr

33.

Ordasajt reggelikhez 6 ízben
lédig

25 kg

34.

Ordasajt panírozható natúr

25 kg

35.

Ordasajt adagolt

25 kg

100 db

Összesen

11.3. Pékáru
Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Fehér kenyér (szeletelt) 1/1

2.

Vizes zsemle 50 gr

37325 db

3.

Tejes kifli 50 gr

29175 db

4.

Rozsos zsemle 50 gr

44500 db

5.

Fonott kalács 0,50 kg

6.

Kis briós 50 gr

2900 db

7.

Rozskenyér 0,75 kg

2000 kg

8.

Kakaós csiga 50 gr

25 db

9.

Kornspitz szezámos 50 gr

50 db

10.

Túrós batyu 50 gr

25 db

11.

Korpás rúd 50 gr

12.

Lekváros bukta 50 gr

25 db

13.

Sajtos pogácsa 50 gr

25 db

14.

Korpás zsemle 50 gr

50 db

15.

Búzakorpás kenyér 0,75 kg

25 db

Nettó
egységár

Nettó ár

Áfakulcs

Bruttó ár

Nettó
egységár

Nettó ár

Áfakulcs

Bruttó ár

3125 kg

500 kg

36500 db

Összesen

11.4.

Hús-, húskészítmény

Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Sertés comb csont nélkül

3325 kg

2.

Sertés tarja csont nélkül

72,50 kg

41

Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

3.

Sertés hosszú karaj csont
nélkül

4.

Karaj csont

10 kg

5.

Sertés csülök hátsó, csontos

10 kg

6.

Sertés máj

37,50 kg

7.

Sertés velı

5 kg

8.

Étkezési tepertı

5 kg

9.

Kolozsvári szalonna

15 kg

10.

Kenyér szalonna

30 kg

11.

Sertészsír

10 kg

12.

Sertésoldalas

13.

Marha comb csont nélkül

55 kg

14.

Marha lábszár csont nélkül

50 kg

15.

Csirkemell csontos,
gyorsfagyasztott

675 kg

16.

Filézett csirkemell fagyasztott

500 kg

17.

Csirkemell friss, csontos

18.

Egész csirkecomb,
gyorsfagyasztott

19.

Csirke zúza gyorsfagyasztott

20.

Csirke aprólék,
gyorsfagyasztott

21.

Füstölt hátsó csülök

22.

Csirkemáj szív nélkül,
gyorsfagyasztott

23.

Pulykamell filé, friss

24.

Pulykamell filé,
gyorsfagyasztott

25.

Pulykamáj, gyorsfagyasztott

26.

Libamell, gyorsfagyasztott

27.

Libacomb

28.

Kenımájas

29.

Löncs felvágott

30.

Zala felvágott

310 kg

31.

Sertés párizsi

225 kg

32.

Véres hurka

5 kg

33.

Májas hurka

5 kg

34.

Soproni felvágott Pick
minıség

35.

Füstölt tarja

137,50 kg

12,50 kg

50 kg
600 kg
17,50 kg
7,50 kg
5 kg
400 kg
25 kg
675 kg
5 kg
7,50 kg
5 kg
145 kg
5 kg

10 kg
225 kg
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36.

Pick szalámi

20 kg

37.

Füstölt kolbász Gyulai
minıség

38.

Füstölt fızıkolbász

132,50 kg

39.

Bajai uzsonnaszelet

50 kg

40.

Sertés virsli, mőbeles

600 kg

41.

Gépsonka (Pápai minıség)

475 kg

42.

Csirkemell sonka

375 kg

43.

Pulykasonka

250 kg

44.

Csirke java

370 kg

45.

Szeletelt csirkemell sonka,
vákuumfóliás 80 gr

275 kg

46.

Szeletelt zala, vákuumfóliás 80
gr

30 kg

47.

Szeletelt gépsonka,
vákuumfóliás 80 gr

55 kg

48.

Debreceni kolbász

10 kg

49.

Olasz felvágott Pick minıség

10 kg

50.

Cserkész kolbász

10 kg

51.

Tavaszi felvágott Pick minıség

10 kg

52.

Fokhagymás párizsi Pick
minıség

10 kg

53.

Sajtos párizsi Pick minıség

10 kg

54.

Sajtos tavaszi rolád pick
minıség

10 kg

55.

Snidlinges májas Pick minıség

10 kg

56.

Csemege karaj

10 kg

57.

Halvirsli 1/1-es

25 kg

58.

Halpárizsi 2/1-es

25 kg

59.

Halsonka 2/1-es

25 kg

1,50 kg

Összesen

11.5.

Friss zöldség, gyümölcs, tojás

Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Citrom

2.

Alma

8000 kg

3.

Körte

400 kg

4.

Kivi

50 kg

Nettó
egységár

Nettó ár

Áfakulcs

Bruttó ár

300 kg
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5.

Mandarin

350 kg

6.

İszibarack

300 kg

7.

Banán

75 kg

8.

Cseresznye

70 kg

9.

Narancs

300 kg

10.

Nektarin

150 kg

11.

Szılı

250 kg

12.

Burgonya

9000,-

13.

Sárgarépa

50 kg

14.

Petrezselyem gyökér

25 kg

15.

Petrezselyem zöld friss

16.

Zeller

25 kg

17.

Karalábé

25 kg

18.

Karfiol

25 kg

19.

Csemege kukorica

50 db

20.

Zeller zöld

21.

Sütıtök

22.

Vöröshagyma

23.

Fokhagyma

40 kg

24.

Fejes saláta

1425 db

25.

Fejes káposzta

1250 kg

26.

Vörös káposzta

27.

Savanyú káposzta

160 kg

28.

Kelkáposzta

420 kg

29.

Gomba-sampion

400 kg

30.

Zöldpaprika

1200 kg

31.

Paradicsom

810 kg

32.

Hónapos retek

33.

Jégcsapretek

150 kg

34.

Zöldhagyma

600 csomó

35.

Póréhagyma

225 db

36.

Kígyó uborka

675 kg

37.

Cékla

150 kg

38.

Meggy

100 kg

39.

Tojás

40.

Szilva

100 csomó

10 csomó
25 kg
800 kg

10 kg

60 csomó

39000 db
100 kg
Összesen
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Füszértáru

Sorszám

Cikknév

Mennyiség/
6 hónap

1.

Szardínia olajos lében 155 gr-os

15 kg

2.

Sertés májkrém 65 gr-os

25 kg

3.

Lecsó, Globus minıség 5/1

260 kg

4.

Lecsó Globus minıség 1/1

2,50 kg

5.

Paradicsompüré 5/1

250 kg

6.

Paradicsompüré 1/1

25 kg

7.

Vegyes lekvár 5/1

8.

Sütésálló sárgabarack lekvár
10/1

9.

Mini jam 25 gr (vegyes ízben:
eper, áfonya, málna, sárgabarack,
ıszibarack)

7700 db

10.

Diabetikus mini jam 20 gr

3175 db

11.

İszibarack befıtt felezett 2550
gr-os

57,50 kg

12.

Mustár 5/1-es

13.

Mustár 470 gr-os

2,50 kg

14.

Csemege uborka (6-9 cm-es)
5/1-es

200 kg

15.

Vegyes vágott savanyúság 5/1-es

40 kg

16.

Méz 0,90 kg

75 kg

17.

Reggelizı méz 25 gr-os

18.

Diabetikus méz

19.

Instant pótkávé (Inka)500 gr-os

85 kg

20.

Mazsola 1/1-es

15 kg

21.

Mogyorókrém 1/1-es

50 kg

22.

Szőrt almalé 1/1-es

23.

Fekete áfonya lekvár
gyümölcsdarabokkal 3,90 kg-os

19,50 kg

24.

Eperlekvár gyümölcsdarabokkal
3,90 kg-os

13,65 kg

25.

Hohes-C 100%-os üdítı 0,2 l-es

4000 db

26.

Vörösbor 1/1-es

3l

27.

Fehérbor 1/1-es

4l

28.

Coca-cola

29.

Fanta narancs

7,50 l

30.

Ásványvíz dús, mentes Mizse

600 l

Nettó
egységár

Nettó ár

Áfakulcs

Bruttó ár

150 kg
50 kg

80 kg

5430 db
600 db

30 l

10 l
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1,5 l-es
31.

Rostos üdítı 12%-os 0,2 l-es

750 db

32.

Sör, dobozos Kaiser 0,50 l-es

10 db

33.

Zsemlemorzsa 0,50 kg-os

34.

Dió 5/1-es

70 kg

35.

Mák 5/1-es

25 kg

36.

Szezámmag 1/1-es

37.

Kakaópor Szerencsi 1/1-es

60 kg

38.

Csokoládés kukoricapehely

100 kg

39.

Csokoládés búzapehely 5/1-es

40.

Presszó kávé 250 gr-os

5 kg

41.

Konzum tea 250 gr-os

6 kg

42.

Filteres tea Garzon 20 db-os

80 db

43.

Vaníliás cukor 1/1-es

15 kg

44.

Vaníliás puding1/1-es

62,50 kg

45.

Liszt 2/1-es

2275 kg

46.

Búzadara 1/1-es

47.

Rizs 1/1-es A minıségő

1355 kg

48.

Keksz, háztartási 1/1-es

95 kg

49.

Hosszú metélt 4 tojásos
(gyermelyi minıség) 5/1-es

150 kg

50.

Fodros kocka 4 tojásos
(gyermelyi minıség) 5/1-es

150 kg

51.

Spagetti 4 tojásos (gyermelyi
minıség) 10/1-es

175 kg

52.

Makaróni 4 tojásos (gyermelyi
minıség) 9/1-es

175 kg

53.

Tarhonya 4 tojásos (gyermelyi
minıség) 5/1-es

135 kg

54.

Kagylótészta 4 tojásos
(gyermelyi minıség) 5/1-es

50 kg

55.

Orsótészta 4 tojásos (gyermelyi
minıség) 5/1-es

25 kg

56.

Cérnametélt 8 tojásos (gyermelyi
minıség) 11/1-es

75 kg

57.

Eperlevél 8 tojásos (gyermelyi
minıség) 7/1-es

110 kg

58.

Kiskocka 8 tojásos (gyermelyi
minıség) 8/1-es

105 kg

59.

Szárazbab

25 kg

60.

Lencse 5/1-es

60 kg

230 kg

6 kg

30 kg

410 kg
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61.

Sárgaborsó 5/1-es

5 kg

62.

Kristálycukor 1/1-es

3275 kg

63.

Porcukor 0,50 kg-os

115 kg

64.

Kukorica liszt 1/1-es

11,50 kg

65.

Dejó 300 gr-os

66.

Olíva bogyó

67.

Gyıri nápolyi vegyesen 200 gros

170 csomag

68.

Gyıri keksz vegyesen 180 gr-os

70 csomag

69.

Csemege paprika 1/1-es

40 kg

70.

Bors ırölt, egész 1/1-es

7,25 kg

71.

Köménymag, ırölt 1/1-es

2,25 kg

72.

Fahéj, ırölt 1/1-es

1,50 kg

73.

Szegfőszeg 1/1-es

1 kg

74.

Majoranna 1/1-es

1,25 kg

75.

Babérlevél 1/1-es

0,75 kg

76.

Szerecsendió 1/1-es

0,50 kg

77.

Oregano 1/1-es

0,10 kg

78.

Tárkony 1/1-es

0,10 kg

79.

Kakukkfő 1/1-es

0,50 kg

80.

Gyömbér 1/1-es

0,50 kg

81.

Bazsalikom 1/1-es

0,10 kg

82.

Rozmaring 1/1-es

0,10 kg

83.

Erıs Pista 210 gr-os

0,21 kg

84.

Só jódozott 1/1-es

750 kg

85.

Delikát vödrös 11/1-es

105 kg

86.

Sütıpor 1/1-es

0,50 kg

87.

Citrompótló 1/1-es

5,50 kg

88.

Brownies (kakaós kevert) 20/1es

20 kg

89.

Édes-főszeres kevert tészta 5/1es

17,50 kg

90.

Bazsalikom tésztaszósz 2,50 kgos

2,50 kg

91.

Ketchup 500 gr-os

92.

Majonéz Hellmans minıség

50 kg

93.

Majonéz Hellmans minıség

2 kg

94.

Ecet 10%-os 1/1-es

95.

Citromlé 1/1-es

4 kg
0,50 kg

5 kg

125 l
80 l
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96.

Sütı rum 0,50 l-es

0, 50 l

97.

Rum aroma 25 gr-os

98.

Mesterséges édesítıszer 210 gros

195 db

99.

Étolaj 5/1-es

1500 l

100.

Étolaj 1/1-es

120 l

101.

Ráma margarin 0,50 gr-os

102.

Mini ráma 10gr

29650 db

103.

Mini flóra light 20 gr

11400 db

104.

Olíva olaj 1/1-es

105.

-

106.

Csontleves alap 3/1-es

107.

Marha erıleves alap 3/1-es

4 kg

108.

Tyúkhúsleves alap 3/1-es

3 kg

109.

Burgonyapürépor tej mentes
10/1-es

110.

Paradicsomos bolognese
tésztaszósz 2/1-es

7 kg

111.

Sonkás Carbonara spagetti alap
2/1-es

2 kg

112.

Halászlé alap 0,70 kg-os

113.

Halászlé kocka

114.

Darált mák 0,20 kg-os

2,50 kg

115.

Levesgyöngy

1,50 kg

116.

Babapiskóta 200 gr-os

1,50 kg

117.

Étkezési búzakorpa 250 gr-os

0,50 kg

118.

Abonett natúr 125 gr-os

0,50 kg

119.

Kukorica keményítı1/1-es

120.

Müzli szelet vegyes ízben 200x
20 gr-os

121.

Diabetikus ostya szelet 150 x 15
gr-os

300
db

122.

Ananász konzerv 0,5 kg

5 kg

123.

Meggybefıtt magos 5/1-es

5 kg

124.

Aszalt szilva 1/1-es

1 kg

125.

Barna rizs 500 gr-os

1 kg

126.

Ecetes torma

127.

Palermói fix 3/1-es

128.

Gluténmentes tészták
(szarvacska, fodroskocka,

5 db

690 kg

20 l
85 kg

275 kg

0,70 kg
5 db

4 kg
500 db

0,50 kg
6 kg
5 csomag
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spagetti, orsó, tarhonya,
cérnametélt, kiskocka) 200 gr-os
129.

Emese kenyérpor 450 gr-os

1 csomag

130.

Gluténmentes morzsa

1 csomag

131.

Kukoricakeményítı 250gr-os

132.

Pudingporok (gluténmentes,
csokoládés, vaníliás) 200 gr-os

133.

Üveges gomba 5/1-es

134.

MISURA joghurtos omlós keksz
édesítıvel 400 gr-os

6 csomag

135.

MISURA kakaós omlós keksz
édesítıvel 380 gr-os

6 csomag

136.

MISURA omlós keksz 285 gr-os

6 csomag

137.

Detki keksz 200 gr-os

6 csomag

138.

Diabetikus nápolyi szelet 32 gros

139.

Daniella szójaszelet almás,
mogyorós

140.

Cukormentes ananász konzerv

2,50 kg

141.

100%-os gyümölcslé

17,50 l

142.

Durum spagetti 14 klg-os

50 kg

143.

Durum hosszúmetélt 14 kg-os

50 kg

144.

Csoki nyúl

145.

-

146.

Konzerv gomba 5/1-es

147.

Zselatin csomag

148.

Flóra margarin csészés 500 gr-os

225 kg

149.

Instant tea édesítıszerrel 400 gros

10 kg

150.

Pezsgı félszáraz

151.

Nápolyi lédig

1,50 kg
1 csomag
30 kg

5 db
2,50 csomag

600 db
15 kg
7 db

8 db
10 kg
Összesen

11.7.

Az ártáblázatot kérjük CD-lemezen is beadni! Úgy a lemez védıtokján, mint a lemezen
kérjük feltüntetni ajánlattevı nevét.

11.8.

Ajánlattevınek vállalnia kell, hogy az ajánlatában felsorolt árakat fix árnak tekinti és
semmilyen módon nem változtatja a szerzıdés teljes idıtartama alatt.

11.9.

Ajánlatkérı kiköti, hogy egy ajánlattevı által megadott árat akkor tekinti kirívóan
alacsonynak és kér erre nézve indoklást az ajánlattevıtıl (Kbt. 86. §-a) ha ezen árat követı
legkedvezıbb ajánlati ár ennél minimum 25%-al magasabb.
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12. sz. dokumentum

SZERZİDÉSES FELTÉTELEK

12.1. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás nyertesével a következı tartalommal kívánja a
szerzıdést megkötni. A szerzıdésben írt feltételek elfogadása feltétele az ajánlat
érvényességének.
12.2. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy ha az ajánlatukban ún.
„véleményeltérés” vagy egyéb, a szerzıdéses feltételek nem teljes mértékben való
elfogadására utaló megjegyzés szerepel, úgy az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
Ha a szerzıdéssel kapcsolatban az ajánlattétel idıszakában az ajánlattevınek tisztázandó
kérdése merül fel, úgy tisztázó kérdést tehet fel ajánlatkérınek, mely kérdésre ajánlatkérı a
Kbt.-ben elıírt határidın belül és módon válaszolni fog. A válasz tartalma önmagában nem
eredményezi az ajánlati felhívás vagy a dokumentáció, illetıleg a szerzıdés módosítását.
12.3. Az ajánlattevınek ajánlatához csatolni kell a szerzıdést az ajánlatában foglalt adatoknak
megfelelıen kitöltve, az egyes oldalakat az aláíró szignójával ellátva.
12.4. Ajánlatkérı a szerzıdés 10.3. pontjában írt felhatalmazó levelet a szerzıdés aláírásával
egyidejőleg bocsátja szállító rendelkezésére.

50

Tenderszám: K.47-4/2009.

Városi Kórház Keszthely
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.

„élelmiszer beszerzés”

12.1. sz. dokumentum

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl
Városi Kórház Keszthely (8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.)
adószáma: 15433286-2-20
képviseletében Dr. Kvarda Attila fıigazgató,
továbbiakban mint Megrendelı
másrészrıl
…………………………………………………………….
cégjegyzékszáma: ……………….
adószáma: ……………………….
bankszámla száma:
képviseletében …………………..
továbbiakban mint Szállító között
alulírott helyen, idıben és feltételek szerint.

Preambulum
Megrendelı a közbeszerzésekrıl szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény IV.
fejezete alapján nyílt közbeszerzési eljárásban bonyolította le 6 árucsoportban az élelmiszerek
beszerzését.
Szállító
az
ajánlati
felhívásban
meghatározott
termékek
gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkezı szakcég, aki részt vett az
eljárásban, s a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló munkabizottság javaslata, a Megrendelı
döntése alapján ezen eljárás résznyertese/nyertese.
1.) A szerzıdés tárgya, mennyisége
A szerzıdés tárgya az 1. sz. mellékletben specifikált élelmezési alapanyagok
(……………………………………….) szállítása. A szerzıdött mennyiségtıl a szállított
mennyiség - 20%-kal térhet el.
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállított termék mindenben megfelel a Magyar
Élelmiszerkönyv elıírásainak és kifogástalan minıségő.
2.) Megrendelések és teljesítésük
Megrendelı megrendelését 7 nappal a kiszállítás elıtt adja meg a Szállítónak telefaxon.
Amennyiben a Szállító a megrendelés fogadásától számított 1 munkanapon belül nem közöl
szállítási akadályt, úgy a rendelést visszaigazoltnak kell tekinteni.
Megrendelı a tervezett kiszállítás elıtt legalább 24 órával korábban jogosult a
megrendelést módosítani. A rendelésmódosítás plusz/mínusz 30%-kal térhet el az eredeti
megrendeléstıl.
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Amennyiben Szállító a megrendelt mennyiséget nem tudja szállítani, úgy a Megrendelı
jogosult harmadik személytıl beszerezni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az
esetleges árkülönbözetet számla alapján a Megrendelınek haladéktalanul megfizet.
3.) Szerzıdéses érték
3.1. Megrendelı által a szerzıdés ellenértékeként a Szállítónak fizetendı összeg ajánlati
részenként ………. Ft + Áfa, összesen …………………………... forint + Áfa.
Ezen ár magában foglalja a Megrendelı székhelyére szállítással együtt az áru
ellenértékét.
Tételes árlistát ezen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza.
3.2. A 3.1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerzıdésmódosítás nélkül adhatja
meg Megrendelı a megrendelését az 1. sz. mellékletben szereplı termékekre.
3.3. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységár fix árnak tekintendı és
semmilyen módon nem változtatható meg a szerzıdés teljes idıtartama alatt.
4.) Az áru kiszállítása
4.1. Szállító a leszállítandó árut szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának
és az áru jellegének megfelelı csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a
szavatossági lejáratot jól láthatóan meg kell jelölni. A csomagolásnak – a
leszállítandó áru jellegét figyelembe véve – biztosítania kell az áru minıségi
megóvását.
4.2. Szállító az árut saját fuvareszközzel – saját költségére szállítja – Megrendelı székhely
címén lévı konyhájára.
4.3. A kiszállításra kerülı áru felhasználási idejének meg kell haladnia a gyártás és a
felhasználás közötti idınek legalább a felét.
4.4. A szállításra a 9. sz. dokumentum 9.4. pontjában írtaknak megfelelıen kerül sor:
(Kérjük a megajánlott árucsoport szerinti szállítási határidı megadását!)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.) Mennyiségi és minıségi átvétel
Szállító az általa csomagolt és kiszerelt szállításra kerülı áru azonosításához szükséges
adatok feltüntetésére vállal kötelezettséget.
Mennyiségi hiányt a felek jegyzıkönyvben rögzítik, melynek pénzügyi elszámolását a
számlában érvényesítik.
Az áruért a Szállító viseli a kárveszélyt, illetve a kockázatot a Megrendelınek történı
átadásig. Az átadást követıen a kárveszély átszáll a Megrendelıre.
Mennyiségi és minıségi átvételre a Szállító képviselıjének jelenlétében kerül sor.
Amennyiben a Szállító képviselıje a minıségi észrevételt nem fogadja el, úgy mintát
vesznek. A mintavétel és bevizsgálás költségét az a fél fizeti, akinek hibájából került sor a
vizsgálatra.
6.) Fizetési mód, fizetési határidı
6.1. Megrendelı a Szállító által havonta benyújtott számla ellenértékét a Szállító
bankszámlájára utalja át, a Szállító számlájának benyújtásától számított ……... napon
belül.
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6.2. Számlázás rendje: Az áru kiszállítása szállítólevéllel történik. A Szállítólevelek
alapján készült győjtıszámla kerül benyújtásra a Megrendelınek.
6.3. Fizetés idejének az a nap számít, amikor Megrendelı számláját számlavezetı bankja
megterhelte.
A Szállító számlavezetıje: ……………………
Számlaszáma: ……………….-………………….-……………….
6.4. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelı a Ptk. szerinti alapkamatnak
megfelelı mértékő késedelmi kamatot köteles megfizetni Szállítónak.
7.) Hibás teljesítés, meghiúsulás
Szállító jelen szerzıdésben rögzített kötelezettségének késedelmes, vagy nem teljesítése
esetén kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelmesen, illetve hibásan teljesített
áru nettó értékének 10 %-a, minimum 3.000 Ft/alkalom.
Meghiúsulási kötbér mértéke az áru nettó értékének 10%-a, minimum 50 000 Ft.
Megrendelı 10 napon túli szállítói késedelem esetén jogosult a meghiúsulási kötbér
érvényesítésére.
8.) Szerzıdés hatályba lépése és felmondása
Jelen szállítási szerzıdés az aláírással lép érvénybe, melynek alapján a teljesítést 2010.
március hó 16. napjától kell megkezdeni. Ezen szerzıdés – 6 hónapig – 2010. szeptember
hó 15. napjáig hatályos.
A szerzıdés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor.
A rendkívüli felmondási idı mindkét fél részérıl 15 nap. A felmondást írásban kell a másik
félhez eljuttatni.
Rendkívüli felmondási oknak minısül, ha
- Szállító ismételt írásos felszólítás ellenére nem teljesít,
- Megrendelı egymást követı két alkalommal az ellenérték megfizetésével késedelembe
esik.
9.) Kedvezmények
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a havonta kialakított akciós árakat a Megrendelı
részére biztosítja, melyrıl írásban tájékoztatást ad.
10.) Egyéb kikötések
10.1. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerzıdés nyilvános, abba
bárki betekinthet. Megrendelı ezen szerzıdést a honlapján a Kbt. 17. § (1) bekezdés
d) pontja alapján közzé teszi.
10.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés teljesítése céljából e
szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként
vállalja a Kbt. 305. § (1) és (3) bekezdése és a 306. A § (1) és (5) bekezdése szerinti
elıírások érvényesítését.
10.3. A Kbt. 99.§ (1) bekezdése és a 305. § (4) bekezdése alapján Megrendelı
felhatalmazza Szállítót, amennyiben szerzıdésszerő teljesítése esetére jelen
szerzıdés 6. pontjában írt határidıben nem fizeti meg a 3.1 pont szerinti
ellenértéket, úgy a Szállító Megrendelı költségvetési elszámolási számlája terhére
beszedési megbízás benyújtásával érvényesítheti. A felhatalmazó levél ezen
szerzıdés 2. sz. melléklete.
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10.4. Az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. Törvény
36/A §-ában foglalt rendelkezések betartásával kerülhet sor. Szállító a tájékoztatást
tudomásul veszi és vállalja, hogy a hivatkozott jogszabály szerint jár el.
11.) Záró rendelkezések
11.1.

A szerzıdés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelı hozzájárulása
nélkül nem adható át harmadik személynek.

11.2.

Jelen szerzıdés és annak melléklete a szerzıdı felek közös megegyezésével,
írásban módosíthatóa Kbt. 303.§-ában írt esetekben.

11.3.

A szerzıdés részeként, azzal összetartozóan kezelendı az ajánlattételi felhívás, a
dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás a
mértékadó.

11.4.

A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. elıírásai az
irányadók.

11.5.

Minden, jelen szerzıdés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a
címzett általi vételekor, illetve neki történı kézbesítéskor áll be.

11.6.

Ezen szerzıdésbıl eredeti jogvitákat szerzıdı felek megkísérlik békés úton
rendezni, a Kbt. 316. § (2) bekezdése szerinti jogvita tekintetében – a pertárgy
értékétıl függıen – alávetik magukat a Keszthelyi Városi Bíróság, illetve a Zala
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

11.7.

Ezen szerzıdés 4 eredeti példányban készült, melybıl 2-2 példány illeti szerzıdı
feleket. A szerzıdés 1. sz. melléklete a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi.
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13. sz. dokumentum

AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVELMÉNYEK

13.1.

Ezen dokumentáció tartalomjegyzékében megadott sorrendet ajánlatának összeállításakor
kérjük szíveskedjen betartani oly módon, hogy elıször a saját, majd az alvállalkozó
dokumentumait helyezi el ajánlatában.
Azokat a dokumentumokat, melyben az Ajánlattevınek nyilatkozatot kell tennie, vagy
igazolást csatolnia – ha adatot nem közöl – áthúzva és szignálva kell az ajánlatban
szerepeltetni.
Mindazon nyilatkozatok vonatkozásában, melyekhez Ajánlatkérı mintát adott a minta
felhasználásával kell benyújtani.
Amikor ajánlatát összeállította az egyes lapokat folyamatosan növekvı sorszámmal és
minden olyan oldalt, amely írást, vagy írásjelet tartalmaz szignójával és
tartalomjegyzékkel – amely tartalmazza a lapszámozást – is ellátni, majd összefőzni
szíveskedjék. Az ajánlatot olyan kötésben kell leadni, amelybıl állagsérelem nélkül lapot
kivenni nem lehet.
Ajánlattevınek ajánlatában az általa benyújtott dokumentumokat, iratokat nem bontható
kötésben kell összefőzni. A kötés akkor minısül „nem bonthatónak” ha roncsolás nélkül
az ajánlatból lap nem távolítható el, illetve abba laproncsolás nélkül utólag nem
illeszthetı. Pl. spirálozás mellett zsineggel átfőzés és a zsineg mindkét végének az ajánlat
lapjához való leragasztása, a leragasztott felületre pedig pecsét nyomása.

13.2.

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Magyar nyelven történik az eljárás
vezetése, jegyzıkönyvezése, dokumentálása.
Ajánlattevınek minden idegen nyelvő nyilatkozatot, hatósági igazolást, okiratot
hitelesített magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia

13.3. Az ajánlatot 2 példányban (a kötelezı mellékletekkel felszerelve), példányonként azonos
tartalommal kell benyújtani. Az elsı pld. az „Eredeti” ajánlat, e minıségét az ajánlatnak
ezen a példányán fel kell tüntetni. A másik példány az elsırıl készült másolat, melyeken
fel kell tüntetni a „Másolat” jelzést. Amennyiben ilyen jelölést az ajánlat nem tartalmaz,
ajánlatkérı egy tetszıleges példányt kiválaszt és azt eredetinek minısíti. Az eredeti
felirattal ellátott példány tekintendı a hivatalos ajánlatnak, és a példányok közötti
esetleges eltérés esetén az az irányadó.
13.4.

Az ajánlatot kettıs csomagolással kell ellátni. A belsı csomagoláson eredeti példány,
vagy másolati példány jelölés szerepeljen. A külsı csomagoláson fel kell tüntetni a
következı szöveget: „Városi Kórház Keszthely részére élelmiszer beszerzés tárgyban”.
„Nem felbontandó 2010. február hó 15. napján 1000 óráig” jelzést, továbbá az
„Ajánlattevı nevét és címét”.
Ha a csomagoláson az elıbbi szöveg nem kerül feltüntetésre, akkor ajánlatkérı nem
vállal semmiféle felelısséget az ajánlat idı elıtti felbontásáért, az ajánlat ebbıl adódó
érvénytelenségéért.

13.5.

A személyesen benyújtott ajánlatokról ajánlatkérı átvételi elismervényt ad, a postán
elküldött ajánlatnak az ajánlattételi határidıig kell megérkeznie az ajánlatkérıhöz. A
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postai kézbesítés esetleges késedelme, illetve a postai küldemény esetleges elvesztése az
ajánlattevı kockázata.
13.6.

Ha valamely tanúsítvány, igazolás benyújtásánál Ajánlatkérı azt írta elı, hogy az
teljesíthetı az eredeti irat, vagy közjegyzı által hitelesített másolat csatolásával
Ajánlattevı választására van bízva, hogy eredeti iratot, vagy közjegyzı által hitelesített
iratot csatol. Abban az esetben, ha eredeti iratot csatol nincsen mód és lehetıség arra,
hogy az eljárás lezárását követıen az eredeti iratot visszakérje. Ajánlatkérı ugyanis nem
jogosult az irat hitelesítésének elvégzésére. Hitelesítésre általánosságban a közjegyzık
jogosultak, bizonyos igazolások tekintetében pedig a kiállító hatóság.
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14. sz. dokumentum

AJÁNLATKÉRİ ELJÁRÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE

14.1.

Az ajánlati felhívással, a dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket Ajánlattevık
2010. február hó 5. napján 1400 óráig tehetik fel írásban az ajánlattételi felhívás I.1.
pontjában megjelölt címre elküldve.

14.2.

A 14.1. pontban írt kérdésfeltevésre Ajánlatkérı a választ 2010. február hó 9. napján 1800
óráig mindazoknak megküldi, akik a dokumentációt megvásárolták, illetve rendelkezésére
bocsátja mindazoknak, akik a dokumentációt késıbbi idıpontban vásárolják meg a
dokumentáció átadásával egyidejőleg.

14.3.

Ajánlatkérı az ajánlatokat az ajánlati határidı lejártának idıpontjában, az Ajánlattevık
képviselıinek jelenlétében bontja fel.
A bontásról jegyzıkönyv készül, melyet a megjelent ajánlattevık a jegyzıkönyv lezárását
követıen átvehetnek, a meg nem jelenteknek ajánlatkérı 2 napon belül telefaxon megküldi.

14.4.

A határidın túl érkezett ajánlatot ajánlatkérı átveszi a csomagoláson feltüntetve az átvétel
idıpontját. Az ajánlat bontását azonban nem végzi el. Bontatlan csomagot az eljárással
kapcsolatban keletkezett iratok közt megırzi.

14.5.

Ajánlatkérı a bontást követıen megvizsgálja, hogy az ajánlattevı alkalmas-e a szerzıdés
teljesítésére és egyéb szempontból is érvényes-e az ajánlata. Ajánlatkérı felhívja az
ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 83.§-ának alkalmazásával hiánypótlásra teljes körben
lehetıséget biztosít.

14.6.

Amennyiben az ajánlat számítási hibát tartalmaz, úgy ajánlatkérı azt a Kbt. 84.§-a szerint
kijavítja, e tényrıl a többi ajánlattevıt is egyidejőleg írásban tájékoztatja.

14.7.

Ha az ajánlat a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre, illetıleg az ajánlati felhívásban
vagy a dokumentációban elıírt egyéb iratokra vonatkozóan nem egyértelmő kijelentést,
nyilatkozatot, igazolást tartalmaz, úgy ajánlatkérı a Kbt. 85.§-a szerint felvilágosítást kér
az ajánlattevıtıl a többi ajánlattevı egyidejő írásbeli értesítése mellett.

14.8.

Ajánlatkérı az ajánlatok értékelését az ajánlati felhívás IV.2.1., valamint a VI.3.9.
pontjában írtak szerint végzi el.
Az adható pontszám 0-tól 10-ig terjed. Ajánlatkérı a számítást két tizedes pontossággal
végzi el. A módszer a legkedvezıbb ajánlathoz történı arányosítás.

14.9.

Ajánlatkérı az ajánlatok feldolgozásáról, az eljárás eredményérıl összegzést készít,
melynek alapján az eljárás eredményét 2010. február hó 22. napján 1100 órakor hirdet ki.
Ajánlattevıket az eredményhirdetésre ezennel meghívja. Az eredményhirdetésrıl
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jegyzıkönyv készül, melyet ajánlatkérı az összegzéssel együtt a jelen lévı ajánlattevıknek
átad, a meg nem jelenteknek a Kbt. 96.§ (2) bekezdése alapján megküldi.
14.10. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás nyertesével köti meg a szerzıdést a szerzıdéskötési
moratórium lejártát követıen 2010. március hó 3. napján 1000 órakor.
14.11. Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén a
következı legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıvel kösse meg a szerzıdést, amennyiben
ezt az eredményhirdetésen kihirdeti.
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