AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. §
(2) bek. a.) pont/:
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
Szedliczky Gábor gazdasági csoportvezető
Telefon: + 36-1-254-0026
Telefax: + 36-1-254-0029
E-mail: szedliczky@pestiut.hu
Honlap: www.pestiut.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 50. § (2) bek. b) pont/:
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás
3. A tárgyalásos eljárás jogcíme /Kbt. 100. § (1) bek. a) pont/:
Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást indít, tekintettel
arra, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése e) pontjának az esete fennáll.
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt,
a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak.
4. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége /Kbt. 50. § (2) bek. c)
pont/:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen jelen felhívás
megküldésével a tárgyalásra meghívott ajánlattevő részére megküldi, illetőleg
elektronikusan elérhetővé teszi az alábbi linken:
https://www.dropbox.com/sh/q16oy1p0pel2dls/AADNWEXS8gzA1v3HYG97IltIa?dl
=0
Az ajánlattételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
5. A közbeszerzés tárgya /Kbt. 50. § (2) bek. d) pont/:
Tej, tejtermékek és margarin beszerzése adásvételi szerződés keretében
CPV

15500000-3 – tej és tejtermék
15431000-8 - margarin

A közbeszerzés mennyisége /Kbt. 50. § (2) bek. d) pont/:
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Tej és tejtermékek, margarin: 20 645 db; 600 doboz; 765 kg; 6 430 l
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
6. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. § (2) bek. e) pont/:
Tej, tejtermékek és margarin beszerzése adásvételi szerződés keretében
A szerződés típusa: árubeszerzés
7. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 50. § (2) bek. g) pont/:
A teljesítés kezdete: 2017. március 01.
A teljesítés vége: 2017. április 30.
8. A teljesítés helye /Kbt. 50. § (2) bek. h) pont/:
1173 Budapest, Pesti út 117.
NUTS-kód: HU101
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás /Kbt. 50. § (2) bek. i) pont/:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján kiállított teljesítés igazolás alapján a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alkalmazásával a nyertes ajánlattevő által benyújtott
számla ajánlatkérő részéről történt átvételét követő naptól számított 30 napon belül
utalja át a nyertes ajánlattevő által megadott bankszámlaszámra.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-át.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció,
illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
10. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége /Kbt. 50. § (2) bek. j) pont/:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
11. Részajánlattétel lehetősége vagy kizárása és indokai /Kbt. 50. § (2) bek. k) pont/:
Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít.
12. Az ajánlatok értékelési szempontja /Kbt. 50. § (2) bek. l) pont/:

2

A legalacsonyabb ár.
Az ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját,
mert az Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
13. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. § (2) bek. m) pont/:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k)
és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-j) és
m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban nyilatkoznia kell,
valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell
nyilatkozatot benyújtania.
Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján köteles
nyilatkozni a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetet.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás
megküldésénél korábbi napra.
14. Alkalmassági követelmények és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. § (2) bek. n)
pont/:
14.1.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
14.2

Műszaki- szakmai alkalmasság:

Ajánlatkérő nem határoz meg műszaki-szakmai alkalmassági feltételt.
15. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. § (2) bek. o) pont/:
2017. február 24. napja 10.00 óra
16. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 50. § (2) bek. p) pont/:
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Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1.
Hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra
Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-10:00 óra között.
Az ajánlat benyújtásának módja /Kbt. 50. § (2) bek. p) pont/:
Az Ajánlatot egy zárt és sértetlen borítékban, a felhívásban meghatározott határidőig
és címre, kettő példányban kell benyújtani, amelyből 1 példány eredeti, papír alapú és
1 példány elektronikus adathordozóra mentett *.pdf formátumú másolati példány. Az
elektronikus adathordozón ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő
neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.
Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak
az irányadóak. A borítékra rá kell írni:
„Tej, tejtermékek és margarin beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Határidő előtt nem bontható fel!”
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi
határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő
lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti
ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a
határidő lejártáig sor kerül. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Azokat
a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Amennyiben a
boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti
felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények
vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat,
amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően
kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
17. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 50. § (2) bek. q) pont/:
magyar
18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt. 50. § (2) bek. r) pont/:
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1.
2017. február 24. napja 10.00 óra
Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
adatokat.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jegyzőkönyvet készít.
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19. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak köre /Kbt. 50. § (2) bek. r) pont/:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama /Kbt. 50. § (2) bek. s) pont/:
30 nap
21. Az ajánlati biztosítékra és a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó
információ /Kbt. 50. § (2) bek. u) pont/:
Ajánlati biztosíték nincs.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett leszállítandó áru aznapi, ajánlatkérő által
fizetendő bruttó értékének 20 százaléka a késedelem minden megkezdett órájára.
Meghiúsulási kötbér: az igazolható módon megrendelt, késedelemmel érintett
leszállítandó áru aznapi, Megrendelő által fizetendő bruttó értékének 100%-a
22. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai /Kbt. 100. § (1) bek. b) pont/:
Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlat átvizsgálását követően tárgyalást folytat.
A tárgyaláson kizárólag a cégjegyzésre jogosult, vagy az Ajánlattevő nevében
nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet
nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás tárgyaláson történő átadása
szükséges. Ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét
Ajánlatkérő ellenőrzi. Az Ajánlattevő képviseletében megjelent személyek kötelesek
maguk közül megjelölni a tárgyalás vezetőjét. Ajánlattevőt terheli annak
kötelezettsége, hogy a tárgyaláson olyan megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel
rendelkező személy legyen jelen, aki képes az Ajánlattevő nevében nyilatkozatot
tenni.
A tárgyalás megkezdésekor ajánlatkérő ismerteti Ajánlattevővel az ajánlatával
kapcsolatos megállapításait és tájékoztatást ad az ajánlatkérői elvárásokról. Ezt
követően Ajánlatkérő lehetőséget biztosít Ajánlattevő számára, hogy kérdéseit,
észrevételeit, javaslatait feltegye, illetve megtegye. A tárgyaláson a felek az árat és az
ajánlatkérői igényeket, elvárásokat és a szerződés részleteit egyeztetik.
A tárgyalás egyfordulós, amely során ajánlatkérő tárgyalási szünetet tarthat.
Ajánlatkérő a tárgyalást a műszaki-szakmai feltételekkel kezdi. A műszaki-szakmai
kérdések megtárgyalását követően kerül sor a szerződéses feltételek megtárgyalására.
Ajánlatkérő a tárgyalás lefolytatása során a Kbt. 88. §-ban foglaltakat megfelelően
alkalmazza.
A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a
szerződést, a beszerzés tárgyát pontosítsa, az együttműködés rendjét egyeztesse.
Ajánlattevő az ajánlatát módosíthatja. Ajánlattevő a tárgyalás során az ajánlatában
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foglalt megajánlásoknál az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlatot nem tehet,
kivéve, ha a tárgyalások eredményeként növekszik a beszerzés mennyisége.
Ajánlatkérő a tárgyalás alatt egyértelműen előzetesen az ajánlattevő tudomására fogja
hozni, hogy mikor fogja a tárgyalást lezárni. Ezzel együtt a végleges ajánlat
beadásának határidejét és helyszínét ajánlatkérő a tárgyaláson határozza meg. A
végleges ajánlatok beadásának határidejéig erre rendszeresített felolvasólapon
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tenni az értékelés szempontját képező ajánlati elemre
(végleges ajánlat).
A végleges ajánlatot ajánlattevő zárt borítékban adhatja be.
Amennyiben Ajánlattevő nem ad be végleges ajánlatot, és nem nyilatkozik az ajánlat
visszavonásáról, a bírálat alapját az utolsó beadott ajánlata képezi.
A tárgyaláson elhangzó nyilatkozatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet, a
tárgyalás lezárását követően a felek részéről kijelölt egy-egy képviselő ír
alá. Jegyzőkönyvezés kivonatos formában kizárólag a bekövetkezett módosulások
körének rögzítése tekintetében történik.
A tárgyalás befejeztével 30 napos ajánlati kötöttség jön létre.
23. Az első tárgyalás helye, időpontja /Kbt. 100. § (1) bek. c) pont/:
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1.
2017. február 27. napja 10.00 óra
24. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek /Kbt. 50. § (2) bek. v)
pont/:
Különleges feltétel nincs.
25. Az Európai Unióból származó forrás esetén az érintett projektre vonatkozó
adatok /Kbt. 50. § (2) bek. w) pont/:
A beszerzés forrása nem az Európai Unióból származik.
26. Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokból tudomására
információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

jutott

2. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2)
bekezdése alapján az összegzés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon
vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
3. A szerződéskötés időpontja: a Kbt. 131. § (8) bekezdés c) pontja alapján az írásbeli
összegzés megküldését követő nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első
munkanap.
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Helye: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 1173 Budapest, Pesti út 117.
(gazdasági csoportvezetői iroda)
4. Az elektronikus formában benyújtott ajánlati példányoknak nem módosítható
formátumban kell tartalmaznia az eredeti szkennelt teljes ajánlatot, valamint a
szerződéstervezetet szerkeszthető doc, vagy docx formátumban. Ajánlattevő
adatait és esetleges módosítási javaslatait korrektúrával kell jelölni a
szerződéstervezetben. Az ilyen módon kiegészített szerződéstervezetet papíralapon
és elektronikus adathordozón doc/docx formátumban is be kell adni.
5. Az elektronikus formában benyújtott ajánlati példányokkal kapcsolatban
ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát atekintetben, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal
mindenben megegyeznek.
6. Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Az ajánlat minden lapját szignálni
kell. Az ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek
cserélhetők vagy kivehetők.
7. A tartalomjegyzéket követő kezdő oldal, a Dokumentáció szerinti „felolvasólap”
legyen. Az ajánlattevő ezt értelemszerűen töltse ki. Az ezt követő oldalon a
melléklet szerint tegyen teljességi nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) bekezdésének
megfelelően. Az ajánlatban ajánlattevőnek Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk
esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az
ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi
dokumentumait:
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a
www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy az
ajánlatban a hatályos és érvényes cégkivonatot vagy cégmásolatot csatolni
kell;
az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő,
meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintája;
a
cégkivonatban
(vagy
cégmásolatban)
nem
szereplő
kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya;
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési
kérelem benyújtásra került-e. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
9. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
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10. Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátja a szerződés
tervezetét, amelyet ajánlattevőnek kitöltve, és szignálva, az esetleges módosítási
javaslatait korrektúrával jelölve kell az ajánlatba csatolni.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell becsatolni,
minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható.
13. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a
114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az ajánlattevők kiegészítő
információt kizárólag írásban kérhetnek a dr.kovacs@mail.datanet.hu e-mail
címen, vagy a 06-1-250-8248-as telefax számon.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
15. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven
kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar
nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 47. § (2)
bekezdése szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolt
magyar nyelvű fordítás az eredetivel mindenben megegyezik. Ajánlatkérő a
magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak. A nem magyar nyelven készült, és
fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlat
bírálata során nem veszi figyelembe.
16. A benyújtandó iratok jegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
17. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
18. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. február 16.
Ajánlatkérő nevében
Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona
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