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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 

Postai cím: Pesti út 117. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1173 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda 
Cím: 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér 1. 
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu 

Fax: +36-1-250-8248 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa Építési beruházás  X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Tej, tejtermékek és margarin beszerzése adásvételi szerződés keretében 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

Tej és tejtermékek, margarin: 138 010 db; 4 000 doboz; 5090 kg; 43 385 l 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: 13,5  vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye: 

1173 Budapest, Pesti út 117. 

HU101 

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok: 

 X Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 



X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

- az előző kettő lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye negatív; 
- az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év mindegyikében 

külön-külön a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétel mértéke nem érte el a nettó 16.800.000,- forintot; 

- az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik 
legalább 1 db, a megajánlott termékcsoport vonatkozásában összesen legalább nettó 
16.800.000,- Ft értékű szállítási referenciával; 

- nem rendelkezik legalább 1 db, a megajánlott termékkör szállítására alkalmas 
szállítójárművel; 

- 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. 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

Nem alkalmazzuk. 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017/02/23) Helyi idő: (16:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott 
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/02/16/) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
3    súlyszám helyett fontosság is megadható 
4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


