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Közrend és biztonság

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: AK17231
Postai cím: Madách utca 2.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00026)
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
1

Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu/balassagyarmat
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.patt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.patt.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Saldo Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mór u. 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00026)
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.saldo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: büntetés-végrehajtási intézet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-alapanyagok beszerzése a Balassagyarmati Fegyház és Börtön részére, 24
hónapra
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés élelmiszer-alapanyagok szállítására a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
részére, 24 hónapra.
Nettó szerződéses keretösszeg 24 hónapra (részenként):
1. rész: Tej és tejtermék: 23.000.000 Ft
2. rész: Kenyér, pékáru, sütemény: 46.000.000 Ft
3. rész: Száraztészta: 14.000.000 Ft
4. rész: Zöldség, gyümölcs, savanyúság, tojás: 38.000.000 Ft
5. rész: Fűszértáru, konzervek, italok, édesség: 47.000.000 Ft
6. rész: Mirelit hal: 960.000 Ft
7. rész: Mirelit zöldség-gyümölcs: 4.600.000 Ft
8. rész: Instant italpor: 4.500.000 Ft
9. rész: Húskészítmények, sertészsír: 24.000.000 Ft
10. rész: Húsok, belsőségek: 4.800.000 Ft.
Az egyes termékekhez tartozó várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat
tartalmazza. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett
élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott
egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermék
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Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15500000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 23.000.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon
belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 13.500 liter, 148.345 db, 3.405 kg, 114.200 doboz/csomag.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, pékáru, sütemény
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15810000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 46.000.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos
időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés
automatikusan megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 306.600 db, 1.180 kg.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
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lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
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áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Száraztészta
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 14.000.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon
belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 4.840 kg.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság, tojás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

03200000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 38.000.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos
időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés
automatikusan megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 186.540 kg, 147.480 db, 37.300 csg, 40 doboz.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
9

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Fűszértáru, konzervek, italok, édesség
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 47.000.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon
belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 48.591,4 kg, 318.012 db, 15.536 liter, 2.380 üveg, 100 doboz.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit hal
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 960.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon
belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 860 kg, 260 db.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit zöldség-gyümölcs
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 4.600.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon
belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 18.390 kg.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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II.2.1)
Elnevezés: Instant italpor
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 4.500.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon
belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 4.250 kg, 40 db, 20 doboz.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények, sertészsír
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15100000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 24.000.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos
időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés
automatikusan megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 48.960 kg, 480 csg.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
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zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: Húsok, belsőségek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15100000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 4.800.000 Ft. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon
belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Várható mennyiség 2 évre: 4.430 kg.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a
megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban,
zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének megfelelően.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt bármely termék vagy nyersanyag az állami tulajdonban
lévő, a tulajdonosi jogokat a BVOP által gyakorolt gazdasági társaságtól biztosíthatóvá válik, a Vevő
jogosult azokat - az Eladótól történő beszerzés mellőzése mellett - a 9/2011. (III.23.) BM rendelet
szerint attól az állami tulajdonban lévő társaságtól beszerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiség +30 %-a vételi opcióként kerül
meghatározásra, melynek lehívása/megrendelése a konyhai alapanyag-felhasználás függvénye.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a
Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő
akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában,
amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll,
illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
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Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak
alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7)
bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e)
pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2)
bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm. rendelet
8. § c) pontja)
Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1)-(2), valamint 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi
alkalmassági feltételt nem köt ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az alkalmassági
feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű
nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
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megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
- a) A HACCP rendszer előírásainak megfelelő működést igazoló, külső független fél által
kiállított, 1 évnél nem régebbi tanúsítvány (vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv) vagy igazolás
másolati példányát, illetve egyenértékű tanúsítványt vagy minőségbiztosítási intézkedéseket (a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint);
- b) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből az
ajánlattal érintett rész szerinti termékekre vonatkozó élelmiszer-szállítási referenciák
bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját, a szerződést kötő felet,
szállítás tárgyát, a szállítás mennyiségét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján). Ha a bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c)
pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,
amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül,
Ajánlattevő referencia-nyilatkozatát köteles külön a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdése szerinti referenciaigazolással igazolni. Abban az esetben, ha bemutatott
referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, a referencia nyilatkozaton túl
külön referenciaigazolás csatolása nem szükséges.
- c) a szállításra bevonni kívánt járművek megnevezését (az ajánlattal érintett részenként),
valamint csatolni kell a szállítójármű - az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - forgalmi
engedélyének másolatát, illetve bérelt szállítójármű esetén a bérleti szerződés másolatát (a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján).
A felhívás III.1.3. a) és c) pontjában előírt alkalmassági feltétel valamennyi rész esetében
releváns.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban műszaki-szakmai szempontból
alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- a) az ajánlattal érintett közbeszerzés tárgyára (az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre)
vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó (külső, független
szervezet által kiállított) igazolással, illetve egyenértékű tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosítási
intézkedésekkel;
- b) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban
összességében legalább az alábbi mennyiségű, az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre
vonatkozó szállítási referenciával:
1. rész: 10.000 liter (hűtést igénylő tejtermékek)
2. rész: 200.000 db (hűtést nem igénylő sütőipari termékek)
3. rész: 3.600 kg (hűtést nem igénylő száraz élelmiszer-alapanyagok)
4. rész: 130.000 kg (hűtést igénylő - gyorsan romló - élelmiszer-alapanyagok)
5. rész: 230.000 db (hűtést nem igénylő száraz élelmiszer-alapanyagok)
6. rész: 600 kg (hűtést igénylő gyorsfagyasztott élelmiszer-alapanyagok)
7. rész: 13.000 kg (hűtést igénylő gyorsfagyasztott élelmiszer-alapanyagok)
8. rész: 3.000 kg (hűtést nem igénylő száraz élelmiszer-alapanyagok)
9. rész: 30.000 kg (hűtést igénylő állati eredetű élelmiszer-alapanyagok)
10. rész: 3.300 kg (hűtést igénylő állati eredetű élelmiszer-alapanyagok)
Az előírt mértékű referencia-követelmény legfeljebb 3 szerződéssel teljesíthető. Egy adott
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referencia több résznél is figyelembe vehető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.
- c) legalább 1 db, az ajánlattal érintett rész(ek) szerinti termékek szállítására alkalmas
(elkülönített rakterű, illetve fagyasztott termékek esetén hűtőkabinos) szállítójárművel (a 2008.
évi XLVI. törvény, a Magyar Élelmiszerkönyv és a HACCP előírásai szerint), saját tulajdonként
vagy bérelt gépjárműként.
Feltételek teljesítése kapcsán a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A leszállított áru ellenértékének kiegyenlítése valamennyi rész esetén az ajánlatkérő által
elfogadott teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás(ok) és a benyújtott számlák alapján
banki átutalással történik, havonta (a szerződéstervezetben szereplő módon), a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek. és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. szerint. Fizetési határidő a számla kézhezvételének napját követő
30 nap.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelemi kamatot fizeti (a
késedelem időtartamához igazodva).
A szerződésben valamennyi rész tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. és 6:187. § (1) bek. szerint kötbér
kerül kikötésre az Eladó érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, valamint a
teljesítés meghiúsulására (részletes információk a közbeszerzési dokumentumban).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 2660 Balassagyarmat, Madách u.
2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a alapján meghatározott
személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. április
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Dokumentáció a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon történő regisztráció (valamint az
eljárásra való feliratkozás) után térítésmentesen letölthető. Technikai segítségnyújtás az
1/237-9817-es telefonszámon.
2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan, a
dokumentációban szereplő minta szerint. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni
a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor
ismert - alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani). A Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatokat tartalmazó Felolvasólap kizárólag eredeti példányban, azaz
eredeti aláírással fogadható el (a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint.
3. Ajánlatokat 1 papíralapú példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón is kéri
benyújtani a felhívás I.1. pontjában megadott címre (személyes benyújtás: 2660 Balassagyarmat,
Madách u. 2., Almásy Zoltán részére). A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő
szöveget: „Közbeszerzési ajánlat (Balassagyarmati Fegyház és Börtön: Élelmiszer). Határidő előtt
nem bontható fel.” Az ajánlat papíralapú és elektronikus példányának esetleges
eltérése/ellentmondása esetén Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti mérvadónak.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság
által küldött igazolást (vagy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot). Továbbá csatolandó az
ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásmintájának másolata.
5. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
(III.1.3. pont).
6. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon nyilatkoznia kell, hogy az ajánlott termékek és az ajánlatban
megjelölt szállítójárművek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak,
valamint a szállításra, az élelmiszer-szállító járművekre, és az azokban alkalmazott tároló
edényekre vonatkozó 852/2004/EK-rendelet követelményeinek, továbbá a Helyes Higiéniai
Gyakorlatoknak.
7. Az ajánlatban a megadott minta szerint nyilatkozni kell az esetleges egyenértékű termékekről,
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és a megadott módon igazolni kell az egyenértékűséget. Egyenértékű termékekre vonatkozó
nyilatkozat a műszaki ajánlat részét képezi, benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem
ajánl ilyen terméket. Ajánlattevőnek vállalni kell, hogy a bírálati szakaszban - adott esetben,
erre vonatkozó felszólítás esetén - az egyenértékű termékek megfelelősége (minősége)
ellenőrzésére ingyenes mintaterméket nyújt be az Ajánlatkérőnek, a felszólítástól számított 2
munkanapon belül. A benyújtott mintatermék minőségét a Bírálóbizottság szemrevételezéssel,
illetve az érintett ajánlattevő jelenlétében elvégzett próbafőzéssel vizsgálja. A benyújtott, és fel
nem használt mintatermékek az eljárás lezárását követően - az ajánlattevő igénye esetén visszajuttatásra kerülnek. Amennyiben a mintatermék nem felel meg az előírt műszaki
(minőségi, kiszerelési, stb.) követelményeknek, abban az esetben az adott rész-ajánlat
érvénytelen.
8. Az Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
9. A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból nem kerül támogatásra.
10. Amennyiben valamely részben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az
ajánlatkérő a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a
szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
11. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott
kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos
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Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak.
Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat
magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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