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I. II. III. IV. VI.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

2017/S 073-139055

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

II. szakasz: Tárgy

I.1) Név és címek

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

AK02487

Köves utca 1.

Budapest

1204

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina, mb. gazdasági igazgató

Telefon: +36 12896265

E-mail: foigtitk@jahndelpest.hu

Fax: +36 12847591

NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jahndelpest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.jahndelpest.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és

díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.delpestikorhaz.hu

/kozbeszerzesekespalyazatok/kozbeszerzesifelhivasok/jelenlegifelhivasok

/kulonfeleelelmiszerekbeszerzese

További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység

Egészségügy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Határozott idejű adásvételi szerződés különféle élelmiszerek és élelmezési

alapanyagok beszerzésére.

Hivatkozási szám: 1

II.1.2) Fő CPV-kód

15000000

II.1.3) A szerződés típusa
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Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1300 csomag, 8650

palack, 480 filter, 33 840 tasak, részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: igen

Ajánlatok valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 19

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Marha tőkehús (friss vagy előhűtött vagy gyorsfagyasztott a megrendelő igénye

szerint)

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15111000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: az 1. rész tekintetében 2 900 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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
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II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Sertés tőkehús (friss vagy előhűtött vagy gyorsfagyasztott a megrendelő igénye

szerint) és szalonnaféleségek, sertés zsír

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15113000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 2. rész tekintetében 24 970 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Vörösáruk, tartósított töltött hústermékek, kolbászfélék, füstölt-főtt sonkafélék,

füstölt-főtt áruk

Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15131100

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101
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A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 3. rész tekintetében 17 290 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Baromfihús (friss vagy előhűtött vagy gyorsfagyasztott a megrendelő igénye

szerint)

Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15112000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 4. rész tekintetében 11 950 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.
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II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Tej, tejtermékek és tejdesszertek

Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15500000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204. Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak, részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: az 5. rész tekintetében 90 230 liter, 14 792 kg, 437 500 db, 200

csomag.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

2 Konzervek, befőttek, italok, lekvárok, fűszerek, szárazáruk

Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15333000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 6. rész tekintetében 33 840 tasak, 8650 palack, 100 liter, 42 779

kg, 165 900 db, 30 doboz, 480 filter, 110 csomag.+

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Konyhakész zöldség- és gyümölcsféleségek

Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15333000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 7. rész tekintetében 43 200 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Tojás

Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)

03142500

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204. Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként. Mennyiség: a 8. rész

tekintetében 140 000 db.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Étolaj

Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15411100

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 9. rész tekintetében 7 000 liter.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Árubeszerzések - 139055-2017 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139055-2017:TEXT:HU...

8 / 22 2017.04.13. 9:12



II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Gyorsfagyasztott termékek: zöldségek, gombák, gyümölcsök, tésztafélék és

burgonyatermékek

Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15331170

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 10. rész tekintetében 61 435 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.
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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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Savanyúságok

Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15331500

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8 650

palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 11. rész tekintetében 3 800 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Sütőipari termékek

Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15612500
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II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 12. rész tekintetében 547 200 db, 66 900 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Margarinok

Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15430000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 13. rész tekintetében 3000 kg, 450 000 db.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak
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szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Tésztaféleségek

Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15851100

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak, részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 14. rész tekintetében 5 480 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Cukrászati keverékek, bevonó, pudingok, használatra kész krémek, ízesítők,

színezők, aromák, sütésálló töltelékek

Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15840000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak.

Mennyiség: a 15. rész tekintetében 1 390 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:

Termények

Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)

03200000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak, részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 16. rész tekintetében 980 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Saláta keverékek, alapanyagok

Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)

03220000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az
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ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak, részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 17. rész tekintetében 330 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

Gyorsfagyasztott haltermékek és félkész

Rész száma: 18

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15229000

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak, részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 18. rész tekintetében 6 644 kg.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

UHT tej

Rész száma: 19

II.2.2) További CPV-kód(ok)

15511210

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU101

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, 1204 Budapest, Köves utca 1. Élelmezési raktár.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek és élelmezési alapanyagok beszerzése 1-19.részben az

ajánlatkérő számára 12 hónap határozott időtartamra adás-vételi szerződéssel,

összesen: 308 440 kg, 97 330 liter, 1 385 250 db, 30 doboz, 1 300 csomag, 8

650 palack, 480 filter, 33 840 tasak, részletesen a dokumentáció szerinti

specifikációban meghatározottak szerint és tételenként.

Mennyiség: a 19. rész tekintetében 38 400 db.

Részletesen a dokumentációban szereplő specifikációban meghatározottak

szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer

időtartama

Az időtartam hónapban: 12

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Eltérés a kiírás szerinti mennyiségtől részenként, az adott rész esetében minden

tételsorra vonatkozóan, a szerződés teljes időtartama alatt – 30 %.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

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

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:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez

szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §

(1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet

ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)

bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. §

(4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró

okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha

ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók

megnevezését.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a

kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési

dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatban csak a

nyilatkozatot kell benyújtaniuk a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában,

az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti

felhívásra kell majd csatolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok tekintetében csatolandó

nyilatkozatoknak, igazolásoknak a jelen felhívás feladásánál nem régebbi

keltezésűeknek kell lenniük.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (1) bek. b) pontja alapján csatolnia

kell saját vagy jogelődje, 2014 és 2015 évi számviteli jogszabályok szerinti

beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló

közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő vagy a könyvelő (könyvvizsgáló)

által kiadott nyilatkozatot a 2014 és a 2015 évek tekintetében a mérleg szerinti

eredményről (évenkénti bontásban). Amennyiben a kért beszámoló a

céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható

beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ajánlattevőnek elegendő

nyilatkoznia a beszámoló elérési útvonaláról (URL). Ha az ajánlattevő a P.1. szerinti

irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete

után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából

(különféle élelmiszerek szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal

jogosult igazolni. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. §

(6)-(8) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1)-(5) és (7)
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bekezdése.

Az alkalmassági követelmények minden rész vonatkozásában irányadóak.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az

alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatban csak a

nyilatkozatot kell benyújtaniuk a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában,

az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti

felhívásra kell majd csatolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas:

P.1. ha saját vagy jogelődje, 2014. vagy 2015 évek beszámolói szerint a cég

mérleg szerinti eredménye legalább 1 évben 0 vagy pozitív. Ha P.1. szerinti irattal

azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után

kezdte meg működését, ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát akkor állapítja

meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (különféle

élelmiszerek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –

árbevétele eléri vagy meghaladja azon rész esetében, melyre az ajánlattevő

ajánlatot tesz, az alábbi összeget:

1. rész esetében: nettó 2 800 000 HUF-ot,

2.rész esetében nettó 14 470 000 HUF-ot,

3.rész esetében: nettó 11 465 000 HUF-ot,

4.rész esetében: nettó 8 900 000 HUF -ot,

5.rész esetében: nettó 42 000 000 HUF-ot,

6.rész esetében: nettó 21 225 000 HUF-ot,

7.rész esetében: nettó 6 500 000 HUF-ot,

8.rész esetében: nettó 2 000 000 HUF-ot,

9.rész esetében: nettó 1 470 000 HUF-ot,

10.rész esetében: nettó 13 300 000 HUFt-ot,

11.rész esetében: nettó 702 000 HUF-ot,

12.rész esetében: nettó 12 903 000 HUF-ot,

13.rész esetében: nettó 4 463 000 HUF-ot,

14.rész esetében: nettó 1 255 000 HUF-ot,

15.rész esetében: nettó 600 000 HUF-ot,

16.rész esetében: nettó 620 000 HUF-ot,

17.rész esetében: nettó 200 000 HUF-ot,

18.rész esetében: nettó 6 000 000 HUF-ot,

19.rész esetében: nettó 5 000 000 HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az

ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 éven (36 hónapon) belül, a

felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M1. pontjában

előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését.

Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése szerint.

A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia

kell a következő adatokat: a teljesítés időpontja (év, hónap, nap) – megjelölésével,

a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szállítás tárgya, az

ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az

alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az

ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban

(százalékban) vett részt.

A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való
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megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az alkalmasság igazolása

tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.

rendelet 24. § (1) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés

tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt

nyilatkozatát benyújtani.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján – a

megajánlott áru jellegének megfelelő – szállítására alkalmas, engedéllyel (forgalmi

engedély, speciális áru szállítására külön szakhatóság által kibocsátott engedély)

rendelkező szállítóeszközeinek bemutatása.

M.3. HACCP rendszerre vonatkozó érvényes igazolás másolatát, vagy azzal

egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó

egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések

bizonyítékait kell benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21.§(1) bekezdés

c) pontja alapján.

M/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontjára alapján be kell

benyújtani – azon részre, melyre ajánlattevő ajánlatot tesz – a megajánlott termék

tekintetében annak gyártói termékleírását és/vagy gyártmánylapját.

Az alkalmassági követelmények minden rész vonatkozásában irányadóak.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatban csak a

nyilatkozatot kell benyújtaniuk a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában,

az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti

felhívásra kell majd csatolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik összességében az ajánlati

felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgyára

(különféle élelmiszerek szállítása) vonatkozó – az adott rész tárgyának megfelelő

tárgyú – (1-19. rész) szerződésszerűen teljesített referenciával, az:

1. rész esetében: nettó 2 800 000 HUF-ot,

2.rész esetében nettó 14 470 000 HUF-ot,

3.rész esetében: nettó 11 465 000 HUF-ot,

4.rész esetében: nettó 8 900 000 HUF-ot,

5.rész esetében: nettó 42 000 000 HUF-ot,

6.rész esetében: nettó 21 225 000 HUF-ot,

7.rész esetében: nettó 6 500 000 HUF-ot,

8.rész esetében: nettó 2 000 000 HUF-ot,

9.rész esetében: nettó 1 470 000 HUF-ot,

10.rész esetében: nettó 13 300 000 HUF-ot,

11.rész esetében: nettó 702 000 HUF-ot,

12.rész esetében: nettó 12 903 000 HUF-ot,

13.rész esetében: nettó 4 463 000 HUF-ot,

14.rész esetében: nettó 1 255 000 HUF-ot,

15.rész esetében: nettó 600 000 HUF-ot,

16.rész esetében: nettó 620 000 HUF-ot,

17.rész esetében: nettó 200 000 HUF-ot,

18.rész esetében: nettó 6 000 000 HUF-ot,

19.rész esetében: nettó 5 000 000 HUF-ot.

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több,

a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.

Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a részek bármelyikére történő ajánlattétel esetén,

ha nem rendelkezik legalább 1 db – az adott részben megajánlott élelmiszer

jellegének megfelelő – engedéllyel (forgalmi engedély, speciális áru szállítására

külön szakhatóság által kibocsátott engedély) rendelkező szállítóeszközzel.
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IV. szakasz: Eljárás

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik HACCP rendszerre

vonatkozó, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett

szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű

minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival melyek az ajánlati

kötöttség alatt érvényesek.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem csatolja be a gyártói termékleírást

és/vagy gyártmánylapot, valamint az adott rész tekintetében benyújtott gyártói

termékleírásban és/vagy gyártmánylapban foglaltak alapján az adott rész

tekintetében megajánlott termék(ek) bármelyike nem felel(nek) meg a Magyar

Élelmiszerkönyv előírásainak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetében azonosan: Vevő előleget nem fizet. A leszállított áru

ellenértékének kifizetése: banki átutalással, HUF történik számla ellenében.

Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek, Ptk. 6:130 § (1)-(2)

bek.,2003. évi XCII. tv. 36./A. §. Fizetési határidő:60 nap. Résszámlázás:

szállításonként. Mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a szerződés nettó

ellenértékének 0,5 %-a, max. a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a, ezt

követően elállási joga van a megrendelőnek. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a

hibás teljesítéssel érintett áru nettó ellenértékének 0,5 %-a / nap, max. a

szerződés nettó ellenértékének 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés nettó ellenértékének 20 %-a.

Késedelmi kamat: a Ptk. 6:155 § Hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér egyszerre

nem alkalmazható. Részletezés: szerződéstervezetben a közbeszerzési

dokumentumban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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: 29/05/2017

Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő

megküldésének becsült dátuma

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: 28/07/2017
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 29/05/2017

Helyi idő: 10:00

Hely:

Ajánlatkérő székhelye, Főigazgatói Tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a szerint.

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1./ A dokumentáció saját részre történő megkérése az eljárásban való részvétel

feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a dokumentációt

térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az

Ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az I.3. pontban rögzítettek szerint. 2./

Az ajánlattal kapcsolatos követelmények és az ajánlatok benyújtása: a

dokumentációban rögzítettek szerint. 3./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek)

az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése, a Kbt. 66. § (6)

bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti

nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani az ajánlatban. A nyilatkozatokat

nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 4./ Csatolni kell a

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a

cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §

szerint. (nemleges is csatolandó) 5./ Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz

csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen

rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. Közös

ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt

feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) és (6) bekezdésre. 6./ Az ajánlattevő

az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot

köteles benyújtani a Kbt. 62. §.-ban foglalt kizáró okok hiányáról. 7./ Ajánlattevő

a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem

állása, valamint az alkalmassági követelményeknek megfelelés tekintetében az

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

8./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a III.1.2) és a III.1.3) szerinti

feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest

szigorúbbak. 9./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az

alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő

cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási

címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében

meghatározottak szerint. 10./ Hivatkozva a Kbt. 81. § (11) bekezdésére

ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást folyamatba épített

ellenőrzés mellett folytatja le. 11./ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. §. (1)

bekezdésében foglaltakra. 12./ A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó

szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződéses teljesítéséhez

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének

időtartama alatt. 13./ Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a

megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú

termékekre vonatkozó követelményeknek, valamint vállalja, hogy a
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fogyaszthatósági, illetve minőség megőrzési idő 75 %-val a megrendelő

rendelkezhessen 14./ Ajánlatkérő előírja hogy az eredeti, aláírt ajánlatot teljes

terjedelmében *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón is 1

(egy) példányban nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. Csatolja az

ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat

elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file)

példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. 15./ Eredménytelen a

közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§-ban foglalt esetekben. Az ajánlatkérő nem

alkalmazza viszont a 75. §. (2) bekezdés e) pontját.

16./ Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Dóra Tímea,

Lajstromszáma: 00973.

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:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti

eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon

belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a

jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül

nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet

előterjeszteni nem lehet.

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:

11/04/2017

Árubeszerzések - 139055-2017 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139055-2017:TEXT:HU...

22 / 22 2017.04.13. 9:12


