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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196886-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Gyöngyös-Mátraháza: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2016/S 111-196886

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Mátrai Gyógyintézet
AK04972
7151. hrsz.
Gyöngyös-Mátraháza
3233
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jancsek Péter
Telefon:  +36 37574505
E-mail: titkarsag.vezeto@magy.eu 
Fax:  +36 37374091
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magy.eu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://szilvasiugyved.hu/dokumentumok/Magy-elelmiszer-2016.zip
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szilvási Ügyvédi Iroda
Barkóczy u. 13. I/2.
Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szilvási Dénes
Telefon:  +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com 
Fax:  +36 36784281
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szilvasiugyved.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Szilvási Ügyvédi Iroda
Barkóczy u. 13. I/2.

mailto:titkarsag.vezeto@magy.eu
http://www.magy.eu
http://szilvasiugyved.hu/dokumentumok/Magy-elelmiszer-2016.zip
mailto:duroc1@gmail.com
http://www.szilvasiugyved.hu
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Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szilvási Dénes
Telefon:  +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com 
Fax:  +36 36784281
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szilvasiugyved.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi szintű költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

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

II.1.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés.

II.1.2) Fő CPV-kód
15000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Mátrai Gyógyintézet élelmiszer beszerzése – 2016.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 69 497 571.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 7

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Húsok.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15110000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húsok: 10 650 kg előhűtött és fagyasztott marha, sertés, baromfi, hal.

mailto:duroc1@gmail.com
http://www.szilvasiugyved.hu
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 247 500.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Húsipari termékek.
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15130000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húsipari termékek – 9 800 kg húskészítmény.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 984 900.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Tej, tejtermékek.
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15500000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek: 10 520 liter tej, tejszín, 41 880 dz tejkészítmény, 4 940 kg tejtermék, 36 560 db tejtermék.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 162 480.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
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Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Sütőipari termékek.
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15612500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sütőipari termékek: 15 270 kg szeletelt félbarna kenyér, kalács, 116 490 db zsemle, kifli, egyéb pékáru.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 994 540.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Konzervek, befőttek, lekvárok.
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15897200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151 hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konzervek, befőttek, lekvárok: 3 800 liter lecsó, 385 kg lekvár, 38 800 db húskonzerv, mini méz, befőtt.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 945 960.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról



HL/S S111
10/06/2016
196886-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7 / 19

10/06/2016 S111
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7 / 19

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
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Mirelit áruk.
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15331100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áruk (Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök; konyhai tészták): 12 945 kg, 180 db gyorsfagyasztott
zöldség, gyümölcs, konyhai tészta.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 512 090.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
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A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru.
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15870000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru: 214 liter ecet, citromlé, 100 cs szárított élesztő, 300 db rum aroma, 2 124
kg fűszer, ízesítő, 1 500 dz citrompótló.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 558 590.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Malomipari termékek.
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15600000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Malomipari termékek: 1 000 cs glutén mentes kenyérpótló termék, 6 507 kg malomipari termék, tészta, egyéb
cereália.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 774 890.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Cukor és egyéb édesipari termékek.
Rész száma: 9
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
15830000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cukor és egyéb édesipari termékek: 15 100 db édesipari termék, 200 liter édesítőszer, 2 601 kg cukor és egyéb
cukorkészítmény, 400 dz cukorpótló készítmény.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 176 600.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Italok.
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15900000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
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A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Italok: 4 560 filter tea, 1 720 liter ásványvíz, rostos lé, 4 000 db ásványvíz, kávékészítmény, 205 kg teafű, kávé,
600 dz üdítő ital.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 558 010.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Zsiradékok.
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15400000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zsiradékok: 120 000 db mini margarin, 2 003 liter étolaj, 310 kg. margarin.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 539 510.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított. országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Tojás.
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
03142500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tojás: 80 000 db tojás.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított, országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szállítási szerződés. Zöldségek- gyümölcsök- savanyúságok.
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15300000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely (7151. hrsz.) – Élelmezési Osztály.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldségek- gyümölcsök- savanyúságok: 8 700 db fejes saláta, póréhagyma, citrom és kiwi, 2 120 cs
petrezselyem-zöld, kapor, retek, zöldhagyma, 35 999 kg zöldség és gyümölcs.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 004 600.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban:
szerződés) időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő nem köt újabb szerződést élelmiszerek beszerzésére, úgy
a szerződés időbeli hatálya Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján 1 alkalommal max. 3 hónappal,
változatlan feltétekkel meghosszabbítható.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A mennyiség vonatkozásában + 30 % eltérés lehetséges. Az eltérés a szerződés teljes időtartamára (a jelen
felhívás II.2.7) pontja szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időbeli hatályra) értendő.
Tekintettel arra, hogy, a beszerzés tárgya központosított. országos, regionális közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő (Megrendelő) bontó feltételt köt ki.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és
IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-aira.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. a) Az előző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló- az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt-
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nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek
az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja).
b) Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és
IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző utolsó három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. rész:
Húsok. 2. rész: Húsipari termékek. 3. rész: Tej- tejtermékek. 4. rész: Sütőipari termékek. 5. rész: Konzervek,
befőttek, lekvárok. 6. rész: Mirelit áruk [Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök; konyhai tészták], 7. rész:
Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru. 8. rész: Malomipari termékek. 9. rész: Cukor és egyéb édesipari termékek.
10. rész: Italok. 11. rész: Zsiradékok. 12. rész: Tojás. 13. rész: Zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok)
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a(z) 1. rész: 6 470 000 HUF,
2. rész: 5 000 000 HUF, 3. rész: 5 700 000 HUF, 4. rész: 3 400 000 HUF, 5. rész: 1 800 000 HUF, 6. rész: 2 400
000 HUF, 7. rész: 850 000 HUF, 8. rész: 1 000 000 HUF, 9. rész: 600 000 HUF, 10. rész: 300 000 HUF, 11. rész:
1 600 000 HUF, 12. rész: 1 200 000 HUF, 13. rész: 6 000 000 HUF értéket.
Amennyiben az ajánlattevő 3 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő, úgy alkalmatlan, ha a
közbeszerzés tárgyából (1. rész: Húsok. 2. rész: Húsipari termékek. 3. rész: Tej- tejtermékek. 4. rész: Sütőipari
termékek. 5. rész: Konzervek, befőttek, lekvárok. 6. rész: Mirelit áruk [Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök;
konyhai tészták], 7. rész: Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru. 8. rész: Malomipari termékek. 9. rész: Cukor
és egyéb édesipari termékek. 10. rész: Italok. 11. rész: Zsiradékok. 12. rész: Tojás. 13. rész: Zöldségek,
gyümölcsök, savanyúságok szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el
a működési ideje vonatkozásában összesen a(z) 1. rész: 6 470 000 HUF, 2. rész: 5 000 000 HUF, 3. rész: 5
700 000 HUF, 4. rész: 3 400 000 HUF, 5. rész: 1 800 000 HUF, 6. rész: 2 400 000 HUF, 7. rész: 850 000 HUF,
8. rész: 1 000 000 HUF, 9. rész: 600 000 HUF, 10. rész: 300 000 HUF, 11. rész: 1 600 000 HUF, 12. rész: 1 200
000 HUF, 13. rész: 6 000 000 HUF értéket.
Amennyiben az ajánlattevő több, vagy mindegyik részre tesz ajánlatot, úgy az adott részekre vonatkozó
előírások összeadódnak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év (36 hónap)
legjelentősebb szállításainak ismertetésével, mely ismertetésnek legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: a teljesítés ideje [év/hónap/nap pontossággal], a szerződést kötő másik fél neve/székhelye/
elérhetősége, a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
a) pontja).
a) Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás.
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás,
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának benyújtása
szükséges a fent meghatározott minimális tartalmi elemekkel.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-nyilatkozatból/
igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 24. §- ában foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és
IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36
hónapban) nem rendelkezik összesen legalább 1 db 12 hónapon keresztül előírásoknak és szerződésnek
megfelelően teljesített, 1. rész: 6 470 000 HUF, 2. rész: 5 000 000 HUF, 3. rész: 5 700 000 HUF, 4. rész: 3
400 000 HUF, 5. rész: 1 800 000 HUF, 6. rész: 2 400 000 HUF, 7. rész: 850 000 HUF, 8. rész: 1 000 000 HUF,
9. rész: 600 000 HUF, 10. rész: 300 000 HUF, 11. rész: 1 600 000 HUF, 12. rész: 1 200 000 HUF, 13. rész: 6
000 000 HUF összegű, 1. rész: Húsok. 2. rész: Húsipari termékek. 3. rész: Tej- tejtermékek. 4. rész: Sütőipari
termékek. 5. rész: Konzervek, befőttek, lekvárok. 6. rész: Mirelit áruk [Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök;
konyhai tészták]. 7. rész: Fűszerek, ízesítők, egyéb fűszeráru. 8. rész: Malomipari termékek. 9. rész: Cukor
és egyéb édesipari termékek. 10. rész: Italok. 11. rész: Zsiradékok. 12. rész: Tojás. 13. rész: Zöldségek,
gyümölcsök, savanyúságok szállítását magában foglaló referenciával.
Amennyiben az ajánlattevő több, vagy mindegyik részre tesz ajánlatot, úgy az adott részekre vonatkozó
előírásoknak kell az ajánlattevőnek megfelelnie.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jelen közbeszerzés nem Európai Unióból származó forrásból támogatott.
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályok: Kbt. 2013. évi V. törvény (Ptk.), Art. (2003. évi XCII. tv. 36/A. §).
Konkrét fizetési feltételek valamennyi rész vonatkozásában:
a) az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1) és (5)
bekezdésének, és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseinek megfelelően a számla kézhezvételét követő 30 napon
belül;
b) ajánlatkérő részszámla benyújtására a dokumentáció részét képező szerződés tervezet szerint biztosít
lehetőséget (részszámlák száma: a szerződés időtartama alatt heti rendszerességgel; részszámlák
benyújtásának időpontja: tárgyhetet követő hét legkésőbb 4. napjáig; részszámlák összege: a megajánlott
egységárak alapulvételével kiszámított, az adott heti igazolt teljesítésnek megfelelő összeg);
c) ajánlatkérő előleget nem fizet;
d) a kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/07/2016
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: 16/09/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/07/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Szilvási Ügyvédi Iroda, 3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
Az alábbiakra vonatkozó részletes rendelkezéseket, feltételeket és előírásokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek.
2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek.
3. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy.
4. Ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem ír elő.
5. Az ajánlat kidolgozásakor figyelembe veendő követelmények.
6. Rendelkezések egyenértékű teljesítésről.
7. Konzultáció.
8. Kbt. 66. § (2)–(4), (5)–(6), 65. § (7)–(8), 67. § (4) bekezdésével kapcsolatos rendelkezések.
9. Nyilatkozat változásbejegyzésről (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-a szerint).
10. Aláírási- címpéldány, aláírás-minta.
11. Ajánlati ár megadásának módja.
12. Formai követelmények.
13. Ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségek.
14. Ajánlatok érvénytelensége.
15. Hiánypótlás.
16. Üzleti titok.
17. 321/2015. (X.10.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti utalás (Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit szigorúbban
határozza meg).
18. Különböző devizák forintra történő átszámítása.
19. Irányadó idő.
20. Irányadó jogszabályok.
21. Összegezés megküldése.
22. Szerződéskötés tervezett időpontja.
23. Ajánlat nyelve.
24. Benyújtandó dokumentumok.
25. Szakmai ajánlat.
26. Részekre történő érvényes ajánlattétel feltételei.
27. Közbeszerzések Tanácsa Elnökének 17.1.2011-én kelt tájékoztatója szerinti nyilatkozat.
28. A megrendelt áruk leszállításának időpontjára és időtartamára vonatkozó konkrét és részletes információk.
29. Szállítóeszközök és csomagolás.
30. Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződéses feltételek.
31. Ajánlatkérő által meghatározott minimum minőségi elvárások.
32. Konzorciumi megállapodás.
33. Egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma.
34. Dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
35. Értékelési szempont.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

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

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
08/06/2016
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