
Mágy- élelmiszerek beszerzése- 2012. Ajánlati felhívás módosítása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/130

Beszerzés tárgya:

A mennyiségek vonatkozásában -40 %% eltérés
lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára értendő. Rész Megnevezés Mennyiség
1 Húsok 11 330 kg előhűtött és fagyasztott marha,
sertés, baromfi, vad hús 2 Húsipari termékek 7 700
kg húskészítmény 3 Tej- tejtermékek 20 140 liter
tej, tejszín, 35 930 dz tejkészítmény, 3 360 kg
tejtermék, 37 520 db tejtermék 4 Sütőipari
termékek 17 870 kg szeletelt félbarna kenyér,
kalács, 160 700 db zsemle, kifli, egyéb pékáru 5
Konzervek, befőttek, lekvárok 153 400 db
húskonzerv, mini méz, 4320 liter lecsó, befőtt, 450
kg lekvár, 60 üveg gyöngyhagyma 6 Mirelit áruk 8
324 kg gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai
tészta 7 Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráruk 622
liter ecet, citromlé, 1 200 dz citrompótló, 330 csg
szárított élesztő, 120 db rum aroma, 2 954 kg
fűszer, ízesítő 8 Malomipari termékek, tészták,
hüvelyesek, olajos magvak, egyéb cereáliák 740 csg
gluténmentes kenyérpótló termék, 7 061 kg
malomipari termék, tészta, egyéb cereália 9 Cukor
és egyéb édesipari termékek 14 000 db édesipari
termék, 230 dz cukorpótló készítmény, 155 liter
édesítőszer, 65 csg kétszersült, 5805 kg cukor és
egyéb cukorkészítmény 10 Italok 4 530 db
ásványvíz, kávékészítmény, 5 370 dz üdítő ital, 360 ü
bor, szénsavas üdítő, 2350 filter tea, 200 kg teafű,
kávé, 1 930 liter ásványvíz, rostos lé 11 Zsiradékok
2 930 l étolaj, 400 kg margarin, 176 700 db mini
margarin 12 Tojás 45 300 db tojás, 130 kg
tojáskészítmény 13 Zöldségek, gyümölcsök,
savanyúságok 1 150 db fejes saláta és kiwi; 905 cs
petrezselyem-zöld, retek, zöldhagyma; 30 505 kg
zöldség és gyümölcs

Hirdetmény típusa:
További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.11.10.
Iktatószám: 17151/2012
CPV Kód: 15000000-8
Ajánlatkérő: Mátrai Gyógyintézet
Teljesítés helye:



Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet

Nemzeti azonosító (ha ismert):

Postai cím: 7151. hrsz. - -

Város: Gyöngyös-Mátraháza

Postai irányítószám: 3233

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szakály László

Telefon: +36 37 574 505

E-mail: közbeszerzes@magy.eu

Fax: +36 37 374 091

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS



II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Szállítási szerződés.

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

A mennyiségek vonatkozásában -40 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára értendő.
Rész Megnevezés Mennyiség
1 Húsok 11 330 kg előhűtött és fagyasztott marha, sertés, baromfi, vad hús
2 Húsipari termékek 7 700 kg húskészítmény
3 Tej- tejtermékek 20 140 liter tej, tejszín, 35 930 dz tejkészítmény, 3 360 kg tejtermék, 37 520 db
tejtermék
4 Sütőipari termékek 17 870 kg szeletelt félbarna kenyér, kalács, 160 700 db zsemle, kifli, egyéb
pékáru
5 Konzervek, befőttek, lekvárok 153 400 db húskonzerv, mini méz, 4320 liter lecsó, befőtt, 450 kg
lekvár, 60 üveg gyöngyhagyma
6 Mirelit áruk 8 324 kg gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai tészta
7 Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráruk 622 liter ecet, citromlé, 1 200 dz citrompótló, 330 csg
szárított élesztő, 120 db rum aroma, 2 954 kg fűszer, ízesítő
8 Malomipari termékek, tészták, hüvelyesek, olajos magvak, egyéb cereáliák 740 csg gluténmentes
kenyérpótló termék, 7 061 kg malomipari termék, tészta, egyéb cereália
9 Cukor és egyéb édesipari termékek 14 000 db édesipari termék, 230 dz cukorpótló készítmény,
155 liter édesítőszer, 65 csg kétszersült, 5805 kg cukor és egyéb cukorkészítmény
10 Italok 4 530 db ásványvíz, kávékészítmény, 5 370 dz üdítő ital, 360 ü bor, szénsavas üdítő, 2350
filter tea, 200 kg teafű, kávé, 1 930 liter ásványvíz, rostos lé
11 Zsiradékok 2 930 l étolaj, 400 kg margarin, 176 700 db mini margarin
12 Tojás 45 300 db tojás, 130 kg tojáskészítmény
13 Zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok 1 150 db fejes saláta és kiwi; 905 cs petrezselyem-zöld,
retek, zöldhagyma; 30 505 kg zöldség és gyümölcs

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További
tárgyak:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Tárgyalásos



 Gyorsított tárgyalásos

 Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak

megfelelően, adott esetben)

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  

OJS eSender x

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2012 - 14552 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 187 - 307682 2012/09/28 (nap/hónap/év)

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/24 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)

Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)

 A közbeszerzési eljárást megszüntették.

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

 Nem került sor szerződés odaítélésére.

 Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

x

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

 

Mindkettő

 

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

 

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

Mindkettőben



(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

x

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:

A következő helyett:

Helyesen:

 

II.2.1)

A mennyiségek vonatkozásában -40 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes
időtartamára értendő.
Rész Megnevezés Mennyiség
1 Húsok 11 330 kg előhűtött és fagyasztott marha, sertés, baromfi, vad hús
2 Húsipari termékek 7 700 kg húskészítmény
3 Tej- tejtermékek 20 140 liter tej, tejszín, 35 930 dz tejkészítmény, 3 360 kg tejtermék, 37
520 db tejtermék
4 Sütőipari termékek 17 870 kg szeletelt félbarna kenyér, kalács, 160 700 db zsemle, kifli,
egyéb pékáru
5 Konzervek, befőttek, lekvárok 153 400 db húskonzerv, mini méz, 4320 liter lecsó, befőtt,
450 kg lekvár, 60 üveg gyöngyhagyma
6 Mirelit áruk 8 324 kg gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai tészta
7 Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráruk 622 liter ecet, citromlé, 1 200 dz citrompótló, 330 csg
szárított élesztő, 120 db rum aroma, 2 954 kg fűszer, ízesítő
8 Malomipari termékek, tészták, hüvelyesek, olajos magvak, egyéb cereáliák 740 csg
gluténmentes kenyérpótló termék, 7 061 kg malomipari termék, tészta, egyéb cereália
9 Cukor és egyéb édesipari termékek 14 000 db édesipari termék, 230 dz cukorpótló
készítmény, 155 liter édesítőszer, 65 csg kétszersült, 5805 kg cukor és egyéb
cukorkészítmény
10 Italok 4 530 db ásványvíz, kávékészítmény, 5 370 dz üdítő ital, 360 ü bor, szénsavas üdítő,
2350 filter tea, 200 kg teafű, kávé, 1 930 liter ásványvíz, rostos lé
11 Zsiradékok 2 930 l étolaj, 400 kg margarin, 176 700 db mini margarin
12 Tojás 45 300 db tojás, 130 kg tojáskészítmény
13 Zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok 1 150 db fejes saláta és kiwi; 905 cs
petrezselyem-zöld, retek, zöldhagyma; 30 505 kg zöldség és gyümölcs
Becsült érték áfa nélkül: 67 199 000 Pénznem: HUF

A mennyiségek vonatkozásában -40 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes 
időtartamára értendő. 
Rész Megnevezés Mennyiség 
1 rész: Húsok: 14 900 kg előhűtött és fagyasztott marha, sertés, baromfi, hal 
2. rész: Húsipari termékek: 8 760 kg húskészítmény 
3. rész: Tej - tejtermékek 18 420 liter tej, tejszín, joghurt, 41 850 dz tejkészítmény, 2622 kg 
tejtermék, 53 340 db tejtermék 
4. rész: Sütőipari termékek: 15 510 kg kenyér, kalács, pogácsák 179 750 db zsemle, kifli,



egyéb pékáru 
5. rész: Konzervek, befőttek, lekvárok: 53 600 db Húskonzerv, mini méz, mini vaj 5075 liter
befőttek, olivabogyó, paradicsompüré, gomba 330 kg lekvárok, ecetestorma 
6. rész: Mirelit áruk (Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök; konyhai tészták): 16 394 kg
gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai tészta 300 db gesztenyepüré 
7. rész: Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru: 352 liter ecet, citromlé, szójaszósz, 1 200 dz
citrompótló, 330 csg szárított élesztő, 120 db rum aroma, 2 949 kg fűszer, ízesítő 
8. rész: Malomipari termékek: 1020 csg extrudált, gluténmentes extrudált kenyér, puffasztott
rizs, 8630 kg malomipari termék, tészta, egyéb cereália 
9. rész: Cukor és egyéb édesipari termékek: 14 000 db édesipari termék, 1000 dz
édesítőszer, 150 liter édesítőszer, csokoládéöntet, 5702 kg cukoripari termékek, háztartási
keksz, müzli, teasütemény 
10. rész: Italok: 8100 db ásványvíz, gyümölcslevek, 16 600 dz gyümölcslevek, 4600 filter tea,
220 kg teafű, kávé, 2140 liter ásványvíz, gyümölcslé, kávékészítmények 
11. rész: Zsiradékok: 3650 l étolaj, 1300 kg margarin, 65 000 db mini margarin 
12. rész: Tojás: 57 500 db tojás 
13. rész: Zöldségek - gyümölcsök - savanyúságok: 2410 db zöldség, gyümölcs, 4800 cs
petrezselyem-zöld, retek, zöldhagyma, 51 535 kg zöldség és gyümölcs 
Becsült érték áfa nélkül: 70 320 000 Pénznem: HUF

III.2.3) M/1.

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladásától visszaszámított
megelőző három évben nem rendelkezik részenként legalább 1 db, előírásoknak megfelelően
és szerződésszerűen teljesített, rendszeres, legalább 4 hónapon keresztül folyamatosan
teljesített szállításra vonatkozó pozitív referenciával, melynek tárgya részenként megegyezik
jelen felhívás II.2.1) pontjában meghatározott részekkel és nettó ellenértéke nem éri el
legalább
1. rész esetén: 5M,- Ft- ot,
2. rész esetén: 2,5M,- Ft- ot,
3. rész esetén: 4M,- Ft- ot,
4. rész esetén: 3,5M,- Ft- ot,
5. rész esetén: 3M,- Ft- ot,
6. rész esetén: 1M,- Ft- ot,
7. rész esetén: 1,5M,- Ft- ot,
8. rész esetén: 1,5M,- Ft- ot,
9. rész esetén: 1,5M,- Ft- ot,
10. rész esetén: 0,75M,- Ft- ot,
11. rész esetén: 1,5M,- Ft- ot,
12. rész esetén: 0,75M,- Ft- ot,
13. rész esetén: 3,5M,- Ft- ot.

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladásától visszaszámított 
megelőző három évben nem rendelkezik részenként legalább 1 db, előírásoknak megfelelően 
és szerződésszerűen teljesített, rendszeres, legalább 4 hónapon keresztül folyamatosan 
teljesített szállításra vonatkozó pozitív referenciával, melynek tárgya részenként megegyezik



jelen felhívás II.2.1) pontjában meghatározott részekkel és nettó ellenértéke nem éri el
legalább 
1. rész esetén: 12M,- Ft- ot, 
2. rész esetén: 5M,- Ft- ot, 
3. rész esetén: 8M,- Ft- ot, 
4. rész esetén: 6M,- Ft- ot, 
5. rész esetén: 4M,- Ft- ot, 
6. rész esetén: 5M,- Ft- ot, 
7. rész esetén: 2M,- Ft- ot, 
8. rész esetén: 3M,- Ft- ot, 
9. rész esetén: 3M,- Ft- ot, 
10. rész esetén: 2M,- Ft- ot, 
11. rész esetén: 2M,- Ft- ot, 
12. rész esetén: 1,5M,- Ft- ot, 
13. rész esetén: 11M,- Ft- ot.

VI.3) 15. pontja

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet jelen beszerzési tárgy megvalósítására
(becsült érték):
1. rész becsült értéke: ne. 11.037.000,- Ft,
2. rész becsült értéke: ne. 5.362.000,- Ft,
3. rész becsült értéke: ne. 8.658.000,- Ft,
4. rész becsült értéke: ne. 7.706.000,- Ft,
5. rész becsült értéke: ne. 6.801.000,- Ft,
6. rész becsült értéke: ne. 2.438.000,- Ft,
7. rész becsült értéke: ne. 3.778.000,- Ft,
8. rész becsült értéke: ne. 3.272.000,- Ft,
9. rész becsült értéke: ne. 3.820.000,- Ft,
10. rész becsült értéke: ne. 1.954.000,- Ft,
11. rész becsült értéke: ne. 3.729.000,- Ft,
12. rész becsült értéke: ne. 1.614.000,- Ft,
13. rész becsült értéke: ne. 7.030.000,- Ft.
Amennyiben ajánlattevő ajánlati ára (nettó szállítási díj) részenként az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét meghaladja, úgy az ajánlata az adott rész
tekintetében érvénytelen.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet jelen beszerzési tárgy megvalósítására 
(becsült érték): 
1. rész becsült értéke: ne. 12.843.000,- Ft, 
2. rész becsült értéke: ne. 5.174.000,- Ft, 
3. rész becsült értéke: ne. 8.300.000,- Ft, 
4. rész becsült értéke: ne. 6.868.000,- Ft, 
5. rész becsült értéke: ne. 4.981.000,- Ft, 
6. rész becsült értéke: ne. 5.271.000,- Ft, 
7. rész becsült értéke: ne. 2.205.000,- Ft,



8. rész becsült értéke: ne. 3.133.000,- Ft, 
9. rész becsült értéke: ne. 3.008.000,- Ft, 
10. rész becsült értéke: ne. 2.675.000,- Ft, 
11. rész becsült értéke: ne. 2.809.000,- Ft, 
12. rész becsült értéke: ne. 1.950.000,- Ft, 
13. rész becsült értéke: ne. 11.103.000,- Ft. 
Amennyiben ajánlattevő ajánlati ára (nettó szállítási díj) részenként az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét meghaladja, úgy az ajánlata az adott rész
tekintetében érvénytelen.

Részekre vonatkozó információk 1. rész

Rész száma 1 Elnevezés: Húsok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
11 330 kg előhűtött és fagyasztott marha, sertés, baromfi, vad hús 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
11 330 kg 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 11 037 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem:



 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 1 Elnevezés: Húsok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
14 900 kg előhűtött és fagyasztott marha, sertés, baromfi, hal 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
14 900 kg 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 12 843 000 Pénznem: HUF 
 
vagy



 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 2. rész

Rész száma 2 Elnevezés: Húsipari termékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
7 700 kg húskészítmény 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség:



 
7 700 kg 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 5 362 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 2 Elnevezés: Húsipari termékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
8 760 kg húskészítmény 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 



 
3) Mennyiség: 
 
8 760 kg 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 5 174 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 3. rész

Rész száma 3 Elnevezés: Tej- tejtermékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
20 140 liter tej, tejszín, 35 930 dz tejkészítmény, 3 360 kg tejtermék, 37 520 db tejtermék 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 



15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
20 140 liter tej, tejszín, 35 930 dz tejkészítmény, 3 360 kg tejtermék, 37 520 db tejtermék 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8 658 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 3 Elnevezés: Tej- tejtermékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
18 420 liter tej, tejszín, joghurt, 41 850 dz tejkészítmény, 2622 kg tejtermék, 53 340 db 
tejtermék 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 



 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
18 420 liter tej, tejszín, joghurt, 41 850 dz tejkészítmény, 2622 kg tejtermék, 53 340 db
tejtermék 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8 300 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 4. rész

Rész száma 4 Elnevezés: Sütőipari termékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
17 870 kg szeletelt félbarna kenyér, kalács, 160 700 db zsemle, kifli, egyéb pékáru 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)



 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
17 870 kg szeletelt félbarna kenyér, kalács, 160 700 db zsemle, kifli, egyéb pékáru 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 7 706 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 4 Elnevezés: Sütőipari termékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
15 510 kg kenyér, kalács, pogácsák 179 750 db zsemle, kifli, egyéb pékáru



 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
15 510 kg kenyér, kalács, pogácsák 179 750 db zsemle, kifli, egyéb pékáru 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 6 868 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.



Részekre vonatkozó információk 5. rész

Rész száma 5 Elnevezés: Konzervek, befőttek, lekvárok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
153 400 db húskonzerv, mini méz, 4320 liter lecsó, befőtt, 450 kg lekvár, 60 üveg 
gyöngyhagyma 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
153 400 db húskonzerv, mini méz, 4320 liter lecsó, befőtt, 450 kg lekvár, 60 üveg 
gyöngyhagyma 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 6 801 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 



Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 5 Elnevezés: Konzervek, befőttek, lekvárok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
53 600 db Húskonzerv, mini méz, mini vaj 5075 liter befőttek, olivabogyó, paradicsompüré, 
gomba 330 kg lekvárok, ecetestorma 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
53 600 db Húskonzerv, mini méz, mini vaj 5075 liter befőttek, olivabogyó, paradicsompüré, 
gomba 330 kg lekvárok, ecetestorma 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 4 981 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 



vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 6. rész

Rész száma 6 Elnevezés: Mirelit áruk 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
8 324 kg gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai tészta 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
8 324 kg 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 2 438 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem:



 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 6 Elnevezés: Mirelit áruk (Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök; konyhai 
tészták) 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
16 394 kg gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai tészta 300 db gesztenyepüré 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
16 394 kg gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, konyhai tészta 300 db gesztenyepüré 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 5 271 000 Pénznem: HUF 



vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 7. rész

Rész száma 7 Elnevezés: Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráruk 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
622 liter ecet, citromlé, 1 200 dz citrompótló, 330 csg szárított élesztő, 120 db rum aroma, 2 
954 kg fűszer, ízesítő 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 



 
3) Mennyiség: 
 
622 liter ecet, citromlé, 1 200 dz citrompótló, 330 csg szárított élesztő, 120 db rum aroma, 2
954 kg fűszer, ízesítő 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3 778 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 7 Elnevezés: Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráruk 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
352 liter ecet, citromlé, szójaszósz, 1 200 dz citrompótló, 330 csg szárított élesztő, 120 db 
rum aroma, 2 949 kg fűszer, ízesítő 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 



 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
352 liter ecet, citromlé, szójaszósz, 1 200 dz citrompótló, 330 csg szárított élesztő, 120 db
rum aroma, 2 949 kg fűszer, ízesítő 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 2 205 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 8. rész

Rész száma 8 Elnevezés: Malomipari termékek, tészták, hüvelyesek, olajos magvak, egyéb 
cereáliák 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
740 csg gluténmentes kenyérpótló termék, 7 061 kg malomipari termék, tészta, egyéb 
cereália 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 



Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
740 csg gluténmentes kenyérpótló termék, 7 061 kg malomipari termék, tészta, egyéb
cereália 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3 272 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 8 Elnevezés: Malomipari termékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
1020 csg extrudált, gluténmentes extrudált kenyér, puffasztott rizs, 8630 kg malomipari 
termék, tészta, egyéb cereália 



2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
1020 csg extrudált, gluténmentes extrudált kenyér, puffasztott rizs, 8630 kg malomipari
termék, tészta, egyéb cereália 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3 133 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.



Részekre vonatkozó információk 9. rész

Rész száma 9 Elnevezés: Cukor és egyéb édesipari termékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
14 000 db édesipari termék, 230 dz cukorpótló készítmény, 155 liter édesítőszer, 65 csg 
kétszersült, 5805 kg cukor és egyéb cukorkészítmény 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
14 000 db édesipari termék, 230 dz cukorpótló készítmény, 155 liter édesítőszer, 65 csg 
kétszersült, 5805 kg cukor és egyéb cukorkészítmény 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3 820 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 



Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 9 Elnevezés: Cukor és egyéb édesipari termékek 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
14 000 db édesipari termék, 1000 dz édesítőszer, 150 liter édesítőszer, csokoládéöntet, 5702 
kg cukoripari termékek, háztartási keksz, müzli, teasütemény 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
14 000 db édesipari termék, 1000 dz édesítőszer, 150 liter édesítőszer, csokoládéöntet, 5702 
kg cukoripari termékek, háztartási keksz, müzli, teasütemény 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3 008 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 



vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 10. rész

Rész száma 10 Elnevezés: Italok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
4 530 db ásványvíz, kávékészítmény, 5 370 dz üdítő ital, 360 ü bor, szénsavas üdítő, 2350 
filter tea, 200 kg teafű, kávé, 1 930 liter ásványvíz, rostos lé 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
4 530 db ásványvíz, kávékészítmény, 5 370 dz üdítő ital, 360 ü bor, szénsavas üdítő, 2350 
filter tea, 200 kg teafű, kávé, 1 930 liter ásványvíz, rostos lé 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 1 954 000 Pénznem: HUF 
 
vagy



 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 10 Elnevezés: Italok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
8100 db ásványvíz, gyümölcslevek, 16 600 dz gyümölcslevek, 4600 filter tea, 220 kg teafű, 
kávé, 2140 liter ásványvíz, gyümölcslé, kávékészítmények 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
8100 db ásványvíz, gyümölcslevek, 16 600 dz gyümölcslevek, 4600 filter tea, 220 kg teafű, 
kávé, 2140 liter ásványvíz, gyümölcslé, kávékészítmények



 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 2 675 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 11. rész

Rész száma 11 Elnevezés: Zsiradékok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
2 930 l étolaj, 400 kg margarin, 176 700 db mini margarin 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak:



 
 
 
3) Mennyiség: 
 
2 930 l étolaj, 400 kg margarin, 176 700 db mini margarin 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3 729 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 11 Elnevezés: Zsiradékok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
3650 l étolaj, 1300 kg margarin, 65 000 db mini margarin 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 



 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
3650 l étolaj, 1300 kg margarin, 65 000 db mini margarin 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 2 809 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 12. rész

Rész száma 12 Elnevezés: Tojás 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
45 300 db tojás, 130 kg tojáskészítmény 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék



 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
45 300 db tojás, 130 kg tojáskészítmény 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 1 614 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Rész száma 12 Elnevezés: Tojás 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
57 500 db tojás 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék



 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
57 500 db tojás 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 1 950 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Részekre vonatkozó információk 13. rész

Rész száma 13 Elnevezés: Zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
1 150 db fejes saláta és kiwi; 905 cs petrezselyem-zöld, retek, zöldhagyma; 30 505 kg



zöldség és gyümölcs 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
1 150 db fejes saláta és kiwi; 905 cs petrezselyem-zöld, retek, zöldhagyma; 30 505 kg
zöldség és gyümölcs 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 7 030 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év) 
 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.



Rész száma 13 Elnevezés: Zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok 
 
1) Rövid meghatározás: 
 
2410 db zöldség, gyümölcs, 4800 cs petrezselyem-zöld, retek, zöldhagyma, 51 535 kg 
zöldség és gyümölcs 
 
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 
 
 
Fő szójegyzék 
 
Kiegészítő szójegyzék 
 
 
Fő tárgy: 
 
15000000-8 
 
 
További tárgyak: 
 
 
 
3) Mennyiség: 
 
2410 db zöldség, gyümölcs, 4800 cs petrezselyem-zöld, retek, zöldhagyma, 51 535 kg 
zöldség és gyümölcs 
 
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 11 103 000 Pénznem: HUF 
 
vagy 
 
és között Pénznem: 
 
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok 
feltüntetése (adott esetben) 
 
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
 
vagy 
 
Kezdés (nap/hónap/év) 
 
Befejezés (nap/hónap/év)



 
5) További információk a részekről: 
 
A további információt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok:

A következő helyett:

Helyesen:

 

IV.3.3)

2012/11/19 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

2012/12/10 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

IV.3.4)

2012/11/19 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

2012/12/10 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

IV.3.8)

2012/11/19 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

2012/12/10 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

 

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:



E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

 

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1. Ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt 2012.
december 10. napján 10:00 órában határozza meg.
2. Ajánlattevő módosítja az ajánlati dokumentációt (a beszerzés tárgyát meghatározó, valamint az
eljárási határidőkre vonatkozó részeiben).
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának
- módja: a Kbt. szerint. Ajánlatkérő a teljes dokumentációt, illetve annak részeként valamennyi
műszaki specifikációt, árazatlan költségvetést e- mail- ben küldi meg azon ajánlattevőknek, akik a
dokumentációt jelen hirdetmény feladásáig megvásárolták, vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
- határideje: az eljárást megindító módosított felhívás szerint. Ajánlatkérő a módosított
dokumentációt a fenti módon jelen felhívás feladását követően küldi meg azon ajánlattevőknek,
akik a dokumentációt jelen hirdetmény feladásáig megvásárolták, vagy kiegészítő tájékoztatást
kértek.
- beszerzési helye: az eljárást megindító felhívás szerint.

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/11/05 (nap/hónap/év)
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