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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: 99/515-100
E-mail: -
Fax: 99/320-939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Élelmiszer-beszerzés
szállítási szerződés keretében Sopron Megyei Jogú Város intézményeinek
ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe
NUTS-kód HU221
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:



Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya Élelmiszer-beszerzés szállítási szerződés
keretében Sopron Megyei Jogú Város intézményeinek ellátására, a
dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Élelmiszer-beszerzés szállítási szerződés keretében Sopron Megyei Jogú Város
intézményeinek ellátására.:
I. rész Fűszerek ízesítők
II. rész„Kényelmi termékek”
Ajánlatkérő a "B" mellékletben meghatározott mennyiségektől -50%-kal eltérhet.
Ahol Ajánlatkérő az áruk meghatározásánál adott márkára utal, a Kbt. 58. § (7)
bekezdésének megfelelően azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:



II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés 2010/12/31 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Hetente a Kbt. 305. § (3) alapján.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró ok
fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon részvételre jelentkező, akivel, illetőleg akinek
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt.
61. § (1) bekezdésének a-c) pontjaiban vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a-b)
pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az részvételre



jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 136. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni
részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbi dokumentumokat kell
csatolnia:
P1. a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkező, vagy
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó valamennyi, számlavezető pénzintézetétől származó, a részvételi
határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- vezetett bankszámlaszáma,
- mióta vezeti a részvételre jelentkező számláját,
- számláján 2008. január 1-ét követően 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a részvételre
jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
P1. bármely pénzforgalmi számláján 2008. január 1-jét követően 30 napon túli
sorban álló tétel mutatkozott.
Részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezés esetén részvételre jelentkezőknek,
valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k)nak a P1- pontban előírt alkalmassági követelménynek külön
kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a részvételi határidőt megelőző két
évben (24 hónapban) teljesített élelmiszerszállításainak referenciaigazolása a Kbt.
67. § (1) bek. a)
pontjában foglaltak szerint, figyelemmel a 68. (1) bekezdésre.
M2. HACCP – tanúsítvány másolata, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdés
szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvány benyújtása, vagy a minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedéseinek leírása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M1. Alkalmatlan a
részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a részvételi határidőt megelőző
két évben(24 hónapban) nem rendelkezik összességében legalább nettó 1 millió
forintot elérő összegű élelmiszer szállítására irányuló referenciával.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik HACCP (vagy azzal
egyenértékű) - rendszer működésére vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy nem
írja le a részvételi jelentkezésében a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedéseit.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem



A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos x
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben 17 részes nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le a 2010. évre vonatkozó élelmiszer beszerzésére vonatkozóan.
(2009 /S 193 - 277467) A nyertes ajánlattevőkkel a szerződés megkötése
megtörtént. 2 rész esetében azonban ajánlatkérő és ajánlattevő 2010. május
3-ai határnappal a szállítói szerződés 3.3. pontja szerint (ha az ártárgyaláson az
árban megállapodni nem tudnak, úgy az rendkívüli felmondási oknak minősül)
közös megegyezéssel a szerződést megszüntették, emiatt szükségessé vált a két
rész esetében új, gyorsított közbeszerzési eljárás kiírása. A fenti okokból eredő
sürgősség miatt a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárásban előírt határidők nem lennének tarthatók.
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)



A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/17 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 25.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (20.000 Ft + 25
% áfa) a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó ZRt. K&H Banknál vezetett
10400126-49575052-53551002 számú
bankszámlájára kell befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/06/17 (nap/hó/év)
Időpont: 11:00



IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2010/06/25 (nap/hó/év)
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112. § (2) bekezdésében
meghatározott körben.
2. Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei:
Dátum: 2010. június 17. Időpont: 11.00 óra
Helyszín: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelye (1022 Budapest, Bimbó út
68.)
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
a Kbt. 110. § (2) bekezdése alapján.
3. A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja:
2010. június 25. 14.00 óra.
4. A dokumentáció kiváltása az eljárásban való részvétel feltétele.
5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció másra nem átruházható. A dokumentáció átvehető ajánlatkérő
székhelyén, munkanapokon 9.30 és 15.30 óra között, a részvételi határidő lejártának
napján 9.00 és 11.00 óra között. Ha a részvételre jelentkező a dokumentáció
megküldését kéri, akkor ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdés szerint jár el. A
dokumentáció megvásárlása a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele. Közös
ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció beszerzése.
6. A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben



a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre
jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben
alvállalkozót vesz igénybe,
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetet.
8. A részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos formai előírások a
részvételi dokumentációban találhatóak. A részvételre jelentkezőnek a részvételi
felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és
benyújtania.
9. A részvételi jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell:
- A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részvételi határidő lejártától számított
30 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti, vagy hiteles másolati példánya.
Amennyiben változás bejegyzése van folyamatban csatolandó a cégbíróság által
érkeztetett változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata.
- A részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
- A jelentkezés meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő eredeti meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.
- Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételre jelentkezők
által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet
és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy a
szerződés(ek) teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
10. Amennyiben bármely, jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a jelentkező a 24/1986. (VI.26.) MT
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
11. Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásrendet a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglalt
egybeszámítási kötelezettség alapján alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail: -
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:



Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
Kbt. 323. § alapján.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-77-76
E-mail: -
Fax: +36-1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/04 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1-4790094/107
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1-322-1723
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1-4790094/107
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com



Fax: 1-322-1723
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1-4790094/107
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1-322-1723
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás FŰSZEREK, ÍZESÍTŐK
1)
A rész meghatározása Fűszerek, ízesítők
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15870000-7
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 1. Babérlevél (100 gr-os) Kg 3
2. Bors egész (250 gr-os) Kg 8,75
3. Bors törött (250 gr-os) Kg 35,5
4. Csemegepaprika (őrölt, 1 kg-os) Kg 179
5. Citromsav Kg 0,5
6. Ételízesítő (10 kg-os) Kg 370
7. Ecet 10%-os (biológiai erjesztéssel készült) L 605
8. Fahéj (egész, 15 gr-os) Kg 4,7
9. Fahéj (őrölt, 1000 gr-os) Kg 8,5
10. Fahéj (őrölt, 20gr-os) Db 10
11. Köménymag (egész 250 gr-os) Kg 13,8
12. Köménymag (őrölt 250 gr-os) Kg 10,5
13. Majoranna (150 gr-os) Kg 12,3
14. Rozmaring (250 gr-os) Kg 0,5
15. Kakukkfű (250 gr-os) Kg 0,5
16. Szárnyas fűszerkeverék 1/1 Kg 10
17. Só (jódozott, finom, 1000 gr-os) Kg 4100
18. Szegfűszeg (egész, 10 gr-os) Kg 6,5
19. Vaníliás cukor (1000 gr-os) Kg 48,5



20. Tea (konzum, 250 gr-os) Kg 94
21. Tea (gyümölcs vegyes, filteres) Kg 11
22. Csipkebogyótea 1/1 Kg 30
23. Tea izesítő Kg 10
24. Aszpik Kg 1
25. Zselatin (0,5 kg) Kg 0,5
26. Oregánó (25 gr-os) Kg 1,5
27. Bazsalikom (0,25 kg) Kg 1,5
28. Tárkony (0,25 kg) Kg 1,5
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés 2010/12/31 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás KÉNYELMI TERMÉKEK
1)
A rész meghatározása Kényelmi termékek
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15851100-9
További
tárgyak:

15891410-7

3)
Mennyiség 1. Bolognai spagetti fix (3 kg-os) Kg 87
2. Burgonya pehely (2,5 kg-os) Kg 356
3. Gombakrémleves (3 kg-os) Kg 87
4. Kapormártás (2 kg-os) Kg 43
5. Kapor saláta öntet Kg 7
6. Falusi májgombócleves (2,5 kg-os) Kg 10
7. Tyúkhús erőleves (2,5 kg-os) Kg 25
8. Marhahús erőleves (2 kg-os) Kg 24
9. Karfiolkrém leves (2 kg-os) Kg 84,5
10. Pásztorleves (2 kg-os) Kg 36
11. Póréhagymaleves (2 kg-os) Kg 50,125
12. Szárnyaskrémleves brokkolival (3 kg-os) Kg 66
13. Tavaszi jérceleves (2 kg-os) Kg 44



14. Zöldségkrémleves Kg 15
15. Zellerkrémleves (3 kg-os) Kg 34
16. Fokhagymakrémleves (2 kg-os) Kg 78,75
17. Spárgakrémleves (2,5 kg-os) Kg 7,5
18. Gulyásleves alappor 2/1 Kg 16
19. Tárkonyos levesalap (2,8 kg-os) Kg 40
20. Zöldborsókrémleve (2 kg) Kg 60
21. Vadas fix Kg 4
22. Tokány fix Kg 9
23. Chili alap Kg 6,5
24. Felfújt alap (2 kg-os) Kg 13
25. Italpor Kg 10
26. Sülthús izesítő por Kg 6
27. Pörkölt alap Kg 18
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés 2010/12/31 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


