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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83959-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2016/S 051-083959

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
AK02486
Pesti út 117.
Budapest
1173
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Szedliczky Gábor
Telefon:  +36 12540026
E-mail: szedliczky@pestiut.hu 
Fax:  +36 12540100
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pestiut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pestiut.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.dropbox.com/sh/yk5autt3rbfrp2a/AACKxBYVjkuJAYiv4eaXXsSwa?dl=0
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Kolosy tér 5–6.
Budapest
1036
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd
Telefon:  +36 12508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu 
Fax:  +36 12508248
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pestiut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pestiut.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
Kolosy tér 5–6.
Budapest
1036
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Loránd
Telefon:  +36 12508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu 
Fax:  +36 12508248
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pestiut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pestiut.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Élelmiszer alapanyag beszerzés.

II.1.2) Fő CPV-kód
15000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyag beszerzés.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 7

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tej és tejtermékek, margarin.
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15500000
15431000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1173 Budapest, Pesti út 117.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Tej és tejtermékek, margarin: 115 800 db/év; 4 200 doboz/év; 3 950 kg/év; 38 800 l/év.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 17 652 750.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gyorsfagyasztott, mélyhűtött termékek.
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15331100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1173 Budapest, Pesti út 117.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyorsfagyasztott, mélyhűtött termékek: 18 450 kg/év.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 884 930.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zöldségfélék, gyümölcsfélék.
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15300000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1173 Budapest, Pesti út 117.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldségfélék, gyümölcsfélék: 21 000 cs./év; 47 000 db/év; 70 140 kg/év.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 11 525 680.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Száraz- és konzerváru.
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15331400

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1173 Budapest, Pesti út 117.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Száraz- és konzerváru: 72 140 db/év; 30 717 kg/év; 23 466 l/év.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 678 426.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Cukrászsütemények.
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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15812000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1173 Budapest, Pesti út 117.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cukrászsütemények: 17 110 db/év.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 749 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kenyér, pékáru, zsemlemorzsa.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15811000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1173 Budapest, Pesti út 117.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, pékáru, zsemlemorzsa: 100 670 db/év; 45 330 kg/év.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 954 220.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Marha- sertéshúsok, húskészítmények és termékek, Baromfihús, baromfimáj, baromfi húskészítmények,
termékek.
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15110000
15130000
15131000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1173 Budapest, Pesti út 117.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Marha-, sertéshúsok, húskészítmények és termékek, baromfihús, baromfimáj, baromfi húskészítmények,
termékek: 39 455 kg/év.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 34 472 600.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

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 alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági
szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet a jelentkezésben csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hiányának igazolása érdekében,
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. § szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos
esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62.
§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá,
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 10.§ szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) 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. §-ban 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 gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot (saját nyilatkozatok esetében) kell csatolniuk a kizáró okok
tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást
megindító felhívás feladását követően került kiállításra.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az előző 2 lezárt üzleti
évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek
nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az
ajánlatban nem szükséges;
P/2. ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az előző 3
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott
leírtak szerint kell eljárni.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (a megajánlott rész szerinti termékkör szállítása) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés
alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt a megajánlott
rész tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel mértéke:
1. rész esetében: nettó 5 500 000 HUF;
2. rész esetében: nettó 17 000 000 HUF;
3. rész esetében: nettó 8 500 000 HUF;
4. rész esetében: nettó 3 000 000 HUF;
5. rész esetében: nettó 5 500 000 HUF;
6. rész esetében: nettó 7 000 000 HUF;
7. rész esetében: nettó 850 000 HUF.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben:
P/1. az előző 2 lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye negatív;
P/2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mindegyikében külön-külön a
közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel mértéke nem érte el:
— a vizsgált időszak kezdete előtt létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében az:
1. rész esetében: nettó 8 500 000 HUF-ot;
2. rész esetében: nettó 27 000 000 HUF-ot;
3. rész esetében: nettó 14 000 000 HUF-ot;
4. rész esetében: nettó 4 500 000 HUF-ot;
5. rész esetében: nettó 9 000 000 HUF-ot;
6. rész esetében: nettó 11 500 000 HUF-ot;
7. rész esetében: nettó 1 400 000 HUF-ot,
— a vizsgált időszak kezdete után létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében az:
1. rész esetében: nettó 5 500 000 HUF-ot;
2. rész esetében: nettó 17 000 000 HUF-ot;
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3. rész esetében: nettó 8 500 000 HUF-ot;
4. rész esetében: nettó 3 000 000 HUF-ot;
5. rész esetében: nettó 5 500 000 HUF-ot;
6. rész esetében: nettó 7 000 000 HUF-ot;
7. rész esetében: nettó 850 000 HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb,
a beszerzés megajánlott részével (1–7. részenként) azonos termékkör szállításait. A referencia igazolásnak/
referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés idejét (-tól -ig, év, hónap, nap megjelölésével),
— a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve,
telefoni elérhetősége,
— a szállítás tárgyát (a termékkör pontos megjelölésével),
— az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő referencianyilatkozatát abban az esetben, ha 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, 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;
M/2. ajánlattevő cégszerű nyilatkozata 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
megajánlott rész szerinti termékkör szállításának teljesítésébe bevonni kívánt szállító járművek bemutatásáról;
M/3. ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szervezetnél
működő HACCP vagy ISO szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerének, vagy ezzel egyenértékű,
bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy
a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M/1.a. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik részenként
legalább 1 db, a megajánlott termékcsoport vonatkozásában
az 1. rész esetében legalább nettó 5 500 000 HUF;
a 2. rész esetében legalább nettó 17 000 000 HUF;
a 3. rész esetében legalább nettó 8 500 000 HUF;
a 4. rész esetében legalább nettó 3 000 000 HUF;
az 5. rész esetében legalább nettó 5 500 000 HUF;
a 6. rész esetében legalább nettó 7 000 000 HUF;
a 7. rész esetében legalább nettó 850 000 HUF;
értékű szállítási referenciával;
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M/2.a. az 1., 3., 5., 6. és 7. részek vonatkozásában nem rendelkezik a megajánlott részenként legalább 1 db, a
megajánlott rész szerinti termékkör szállítására alkalmas szállítójárművel;
M/2.b. a 2. és 4. részek vonatkozásában nem rendelkezik a megajánlott részenként legalább 1 db, a
megajánlott rész szerinti hűtött termékek szállítására alkalmas szállítójárművel;
M/3.a. az 1., 2., 3., 4. és 6. rész vonatkozásában nem rendelkezik a szervezetnél működő MSZ EN ISO
9001:2009 vagy EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű,
bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási
rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal;
M/3.b. az 5. és 7. rész vonatkozásában nem rendelkezik a szervezetnél működő HACCP szabvány szerinti
minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől
származó tanúsítvánnyal. vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek
szerint: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér,
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a
fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció II. fejezet 11. pontja, illetőleg a
dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: ajánlatkérő
a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az
ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező
megállapodást.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/04/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 14/05/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/04/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, 1036 Budapest, Kolosy tér 5–6.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, illetőleg személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az ajánlati dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása“ pontjában
meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a
felhívás a felhívás I.3) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
2. Az ajánlatok beadása hétfő–csütörtök 9:00–16:00 óra között, pénteken 9:00–12:00 óra között lehetséges a
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 9:00–10:00 óra között.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése, a Kbt. 66. § (4) bekezdése, valamint
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat
nemleges válasz esetén is csatolandó.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentáció II. fejezet 7. Az ajánlatot alkotó okmányok pontjában
meghatározott nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat.
5. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen
átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.
A dokumentáció elérése az eljárásban való részvétel feltétele, azt ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy
az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek
kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevők által a
dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a Dr. Kovács Loránd
Ügyvédi Iroda fax számára, vagy e-mail címére történő megküldése igazolja. Amennyiben ajánlattevő ilyen
visszaigazolást az ajánlattételi határidő előtt nem küld, úgy ajánlata érvénytelen.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján
értékeli az ajánlatokat.
7. Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy
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szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
8. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot
tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza
szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt
érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges
bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos
szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
12. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2016


