3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Onga Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Rózsa u. 18.
Város/Község: Onga
Postai irányítószám: 3562
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Madzin Tibor polgármester
Telefon: 46/543-000
E-mail: onga@onga.hu
Fax: 46/464-290
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítói szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Onga, Major út 5.
NUTS-kód HU311
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés. Tárgya: Onga - Élelmiszer beszerzés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15100000-9

További
tárgyak:

15500000-3
15420000-8
15800000-6

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x

valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
01–Hús,húskészítmény,zsiradék,mirelit
Hús
füstölttarja 78 kg
marhahús 190 kg
csontnélküli karaj 300 kg
sertéscomb 4000 kg
csirkecomb 1600 kg
bontott csülök 50 kg
füstölthúsos csont 32 kg
húsos csont 180 kg
sertéslapocka 270 kg
füstöltsertéscomb 20 kg
sertéstarja 50 kg
csirkemell 500 kg
pulyka apróhús 400 kg
pulykamell 100 kg
pulykacomb 300 kg
pulykanyak 90 kg
füstöltsonka 20 kg
füstölt bordavég 80 kg
Belsőség
dorogi májas hurka 140 kg
pulykazúza 200 kg
sertésmáj 60 kg
csirkemáj 200 kg
pulykamáj 140 kg
fűszeres pulykamájas 40 kg
Húskészítmény
pulykavirsli 1-kg-os vákuumcs. 550 kg
olaszfelvágott 15 kg
szendvicssonka 1560 kg
csibefasírt 50 kg
sajttal töltött pulykamell 400 kg
sajtos-sonkás pulykamell 400 kg
pulykafelvágott 80 kg
zöldséges felvágott 30 kg
szériafelvágott 10 kg
debreceni kolbász 200 kg
füstölt szalonna 100 kg
gyulai lángoltkolbász 250 kg
turistafelvágott 100 kg
tokaji csemege 45 kg
soproni felvágott 15 kg

dorogi sütőkolbász 80 kg
pulykakolbász 215 kg
dorogi lecsókolbász 120 kg
zala felvágott 160 kg
tavaszi felvágott 25 kg
baromfi párizsi 150 kg
sága pulykapárizsi 36 kg
bécsi felvágott 48 kg
pápai májusi csemege 60 kg
pápai páros kolbász 6db-os 120 kg
ahidai nyelvrolád 48 kg
hercsi szafaládé 60 kg
krinolin palini 120 kg
ahidai sajtos tavaszi rolád 60 kg
fokhagymás felvágott 70 kg
sonkásvagdalt 15 db
ausztrifelvágott 100 kg
tepertő 20 kg
Mirelit
halfilé interfóliás 300 kg
panírozott halszeletek 100%-os filéből 100 kg
mir. hasábburgonya 415 kg
mir.karfiol 400 kg
mir.leveszöldség 1500 kg
mir.zöldbab 600 kg
mir.petr.zöld 30 kg
mir. sóska 150 kg
mir. tök 460 kg
gombóc 260 kg
nudli 260 kg
lekváros töltött nudli 260 kg
fánk 30 kg
mir. ízesderelye 200 kg
túrósderelye 130 kg
húsgombóc csepeli 40 kg
májgaluska csepeli 60 kg
mir. finomfőzelék 150 kg
mir. mexikói keverék 250 kg
mir. brokkolikocka 10 kg
mir. fejtettbab 40 kg
mir. karalábékocka 230 kg
mir. kukoricamorzsolt 65 kg
mir. zöldborsó 660 kg
mir. málna 40 kg
mir .meggy 40 kg
02–Tejtermékek
Tej,savanyított tejt.
Tej literes 2,8% 1850 l

joghurt 2dl-es 4200 db
Tejtermék
tehéntúró 440 kg
kockasajt db 7600 db
trappista sajt kg-os 180 kg
edami sajt 15 kg
füstölt ízű gomolya sajt 60 kg
zöldfűszeres gomolya sajt 60 kg
sajtkrém kg 80 kg
tömlős sajt db 120 db
tejföl 20% 1160 l
juhtúró 5 kg-os 45 kg
karaván sajt 30 kg
midi tejszelet 3000 db
csokoládé puding (monte) 4x55 gr 1200 db
vanília puding (sahne) 175 gr 1200 db
eper puding (sahne) 175 gr 1200 db
jogobella 125 gr 1200 db
kinder pingui 1500 db
növényi tejszín (Hulala) 100 ml 60 l
krémtúró 100g 2000 db
túrórudi db 7000 db
Kenőzsiradék
margarin 1200 kg
natúr vajkrém kg 80 kg
magyaros vajkrém kg 60 kg
kolbászos vajkrém kg 72 kg
zöldfűszeres vajkrém kg 72 kg
Flóra csészés 500 gr 40 kg
Ráma tégla 500 gr 40 kg
03-Pékáru
Kenyérfélék, péksütemények
száraz kenyér 30 kg
croissant csokis 1000 db
croissant sajtos 1000 db
croissant vaníliás 1000 db
búrkiflidiós 2000 db
búrkiflimákos 1000 db
lekváros bukta 1200 db
pizzás csiga 2000 db
pudingos levél 2000 db
ribizlis kocka 1000 db
sajtos stangli 4500 db
túrósbatyu 2000 db
rétes almás 2000 db
rétes meggyes 2000 db
rétes túrós 2000 db
epres szívecske 600 db

ízes levél 600 db
májas táska 600 db
húsos táska 600 db
virslis táska 600 db
kakaós foszlós kalács 0,5 460 db
puffancs 1000 db
banánlevél 2000 db
sósperec 31gr 1000 db
fonott kalács 0,25kg 2600 db
félbarna kenyér szeletelt 1kg-os 100 kg
félbarna kenyér 1kg-os 100 kg
barna kenyér szeletelt 1kg-os 100 kg
burgonyás kenyér szeletelt 0,75 40 kg
korpáskenyér szeletelt 0,5 840 kg
Korpáskenyér 0,5 1000 db
korpás buci 0,5 1000 db
szezámmagos kenyér szeletelt 1kg-os 500 kg
Zsúrkenyér 0,5 100 db
hosszúzsemle 20000 db
vizes zsemle 20000 db
korpás kifli 3900 db
korpás zsemle 3900 db
kakaós kifli 2000 db
sajtos kifli 2000 db
sós nagykifli 1000 db
hotdog kifli 1000 db
hotdog kifli kicsi 1000 db
bagett barna, korpás,szezámmagos 200 db
bagett sajtos 500 db
cukros csiga-kifli 2000 db
csokis kuglóf kicsi 1000 db
mazsolás kalács 0,25 1200 db
briós 2000 db
briós csokis 2500 db
áfonyás táska 1000 db
csokis csiga 2000 db
lekváros leveles túrós 1000 db
kakaóscsiga 4200 db
szezámos zsemle-kifli 6000 db
sós kiskifli 2000 db
szeletelt kenyér 1kg-os 6400 kg
formakenyér szeletelt 1kg-os 100 kg
magvas kenyér szeletelt 1kg-os 250 kg
pogácsa db 7500 db
04–zöldség,gyümölcs
Zöldség
burgonya 14200 kg
vöröshagyma 900 kg

fokhagyma 35 kg
uborka friss 160 kg
fejeskáposzta 1000 kg
kelkáposzta 650 kg
savanyúkáposzta 660 kg
csemegeuborka vedres 550 kg
vegyesvágott sav. vedres 500 kg
cékla vedres 200 kg
karalábé kg-os 10 kg
vöröskáposzta vedres 60 kg
vöröskáposzta fejes 60 kg
paraj 35 kg
brokkoli 160 kg
petrezselyemzöld 30 cs
sárgarépa kg-os 80 kg
sütőtök db 40 db
zellergumó kg-os 10 kg
zöldborsó 60 kg
kovászosuborka vedres 10 kg
almapaprika vedres 50 kg
paradicsom 50 kg
paprika TV kg 150 kg
retek kg-os 220 kg
retekcsomós 230 cs
póréhagyma 25 kg
póréhagyma db-os 440 db
káposztával töltött paprika vedres 16 kg
patiszon egész savanyúság 25 kg
kukorica 1000 db
Gyümölcsök
banán 1300 kg
mazsola 2 kg
meggy 20 kg
körte 460 kg
szilva 35 kg
kivi 280 kg
mandarin 670 kg
narancs 120 kg
citrom 15 kg
cseresznye 110 kg
görögdinnye 130 kg
szőlő 260 kg
cseresznye 10 kg
őszibarack 300 kg
alma 2650 kg
földieper 80 kg
Szárazhüvelyesek
bab (tarka,száraz,szemes) 540 kg

fehérbab 220 kg
sárgaborsó 240 kg
lencse 220 kg
mák 70 kg
dióbél 5 kg
földimogyoró 15 kg
dejó diópótló por 30 kg
Tojás
tojás 18000 db
05–élelmiszerek
Konzervek, befőttek
sertésmájkrém190gr. 1560 db
sertéshús daráltkonzerv 0,4kg-os 1200 db
sertéshús daráltkonzerv 1,8kg-os 60 db
pástétom 50gr-os 3000 db
pástétom 120gr-os 1500 db
halkonzerv 125gr-os 200 db
halkonzerv 1705 gr-os 20 db
zöldbabkonzerv 5l-es 90 ü
paradicsompüré 5l-es 420 db
lecsókonzerv 5l-es 300 ü
lecsókonzerv 5l-es 300 ü
lecsókonzerv 5/4-es 50 ü
zöldborsókonzerv 5l-es 220 ü
gombakonzerv 5l-es 250 db
kukoricakonzerv 3l-es 75 db
almabefőtt 5l-es 25 ü
körtebefőtt 5l-es 70 ü
cseresznyebefőtt 5l-es 100 ü
meggybefőtt 5l-es 250 ü
őszibarackbefőtt felezett 5l-es 45 ü
szilvabefőtt 5l-es 320 ü
ananász befőtt 3kg-os 60 db
vegyesvágott 5l-es 100 ü
csemegeuborka 5l-es 100 ü
cékla 5l-es 100 ü
káposztával töltött paprika 5l-es 100 ü
almapaprika 5l-es 100 ü
gyalult tök 5l-es 100 ü
Cukor, méz
vaníliás cukor kg 5 kg
kr.cukor 1000 kg
porcukor 160 kg
méz kg 40 kg
kakaópor 20 kg
zamat kávé 200gr-os 10 cs
zamat kávé 5kg-os 20 kg
mini méz 2800 db

Liszt, rizs, gabonakészítmények
liszt (finom,rétes) 1400 kg
rizs 2150 kg
zsemlemorzsa lédig 350 kg
búzadara 300 kg
müzliszelet db 1650 db
árpagyöngy 10 kg
müzli kg-os 65 kg
csokis gabonapehely lédig 40 kg
csokis gabonapehely 3dkg-os 2000 db
Rostosüdítő
Ivólé 0,2 2050 db
jouce sűrítmény 115 l
rostos ivólé 100 l
Lekvár
jam mini 2800 db
meggylekvár 20 kg
áfonyalekvár 30 kg
szilva-csipkelekvár 30 kg
h.sárgabarack lekvár 200 kg
sárgabarackíz 20 kg
Levesalapok, levesbetétek, ízesítők
gulyáskrém kg 35 kg
pörköltalap(fix) 15 kg
brokkolikrém leves 15 kg
tyúkhúsleves por 11 kg
bolognai alap 5 kg
túrópor 70 kg
pirított zsemlekocka 10 kg
pirított zsemlekocka zöldfűszeres 40 kg
pirított zsemlekocka sonkás ízű 40 kg
burgonyapüré por 70 kg
karfiolkrém leves 5 kg
spagetti fix 6 kg
csontleves 40 kg
süteménypor 40 kg
piskóta alompor 30 kg
h.olaszpar.alap 10 kg
h.tokányalap 2 kg
h.daragaluskalev.bet.por 10 kg
levesgyöngy natúr 40 kg
Fűszerek
só jódozott vákuumos 850 kg
bors egész 250g-os 10 db
bors őrölt 250g-os 100 db
Fűszerpaprika (csemege) kg-os 50 db
delikát (11kg-os) 25 db
ízvarázs (6 kg-os) 10 db

babérlevél 250g-os 130 db
majoránna 250g-os 20 db
köménymag egész 250g-os 40 db
köménymag őrölt 250g-os 40 db
fahéj őrölt 250g-os 120 db
grill fűszerkeverék 1Kg-os 5 db
szódabikarbóna 50g-os 200 db
szárnyas fűszerkeverék 1kg-os 5 db
húspuhító 1 kg
tárkony 10 kg
oregánó 2 kg
Főzőzsiradék
étolaj 1l-es 100 l
étolaj 10l-es 400 l
étolaj 5l-es 1500 l
zsír 5kg-os 50 kg
zsír lédig 500 kg
zsír 0,5kg-os 150 kg
Csokoládé, édesség
nápolyi kg-os 60 kg
apró csoki db 5000 db
tejcsokoládé tojás 100g-os 700 db
tejcsokoládé mikulás 40g-os 400 db
tejcsokoládé mikulás 100g-os 300 db
jégkrém 110 ml 700 db
szaloncukor 60 kg
frisstojásos gofri 850 db
negro gofri 600 db
ízes croissant (egyenként csomagolt) 850 db
csokis croissant (egyenkéntcsomagolt) 1600 db
mogyorókrém kg 60 kg
piskóta szelet (egyenként csomagolt) 1600 db
Egyéb
élesztő 1 kg
gyümölcstea filteres dobozos 150 db
pirosarany kg 40 kg
mustár 45 l
ecet 56 l
keksz háztartási kg 22 kg
pudingpor kg 22 kg
majonéz kg 22 kg
citrompótló kg 1 kg
ketchup 40 kg
fokhagymakrém 2,5kg-os 10 db
édes anna 2,5kg-os 10 db
citromlé 70 l
06-Cukrászsütemények
mézes szelet 1000 db

kókusz szelet 1000 db
mogyorószelet 1000 db
karamell szelet 1000 db
meggyes szelet 1000 db
piskótatekercs 1000 db
csokis piskótatekercs 1000 db
reszelt kókuszos 1000 db
linzerkarika 1000 db
zebraszelet 1000 db
mignon 1000 db
puncsszelet 1000 db
túrós szelet 1000 db
vaníliás szelet 1000 db
mákos rétes 2000 db
citromkrém rolád 1000 db
stefánia szelet 1000 db
gesztenyés rolád 2000 db
puncsgolyó 1000 db
havas háztető 2000 db
puncsrolád 1000 db
kati szelet 2000 db
vegyes teasütemény 20 kg
zsuzsi-szelet 1000 db
meggyes rétes 2000 db
berlini szelet 1000 db
almás rétes 2000 db
citrom torta szelet 1000 db
puncs torta szelet 2000 db
angol szelet 1000 db
lottó szelet 1000 db
citromos szelet 1000 db
isler 1000 db
07-Száraztészta (4 tojásos)
pörkölttészta 870 kg
spagetti 500 kg
gépi tarhonya 500 kg
kézi tarhonya 200 kg
cérnametélt 280 kg
széles metélt 600 kg
eperlevél 95 kg
csigatészta 10 kg
zabkockatészta 60 kg
kiskockatészta 230 kg
ABC tészta 220 kg
fodros nagykocka 850 kg
epercsík 70 kg
lebbencs 200 kg
csillag 100 kg

rizsszem 60 kg
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a teljesítéstől számított 30
napon belül átutalással egyenlíti ki. A szállítás ütemezés szerződéskötéskor kerül
meghatározásra.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet:
- Ajánlattevő , alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel/amellyel
szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában
foglaltak fennállnak.
- Ajánlattevő , a Kbt. 71. § (1) bekezdés (b) pontja szerinti alvállalkozó , illetve
erőforrást nyújtó szervezet, akivel/amellyel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében
foglaltak fennállnak.
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolásának módja a Kbt. 249.§ (3) bek. szerint.
Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2)
és (3) bekezdése szerinti igazolások 8 napon belül történő benyújtására.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető
pénzintézetnek - az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi
keltezésű - nyilatkozata (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az alábbi
tartalommal:
= bankszámlaszám(ok)
= megnyitásuk időpontja
= ajánlattevő fizetési számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel a
nyilatkozat kiállításának dátumát megelőző egy év (12 hónap) során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
- bármely fizetési számláján - pénzintézetének nyilatkozata alapján - 30 napot
meghaladó sorban álló tétele volt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő vonatkozásában be kell nyújtani a műszaki alkalmasságuk
igazolására a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a következőket:
- az előző három év (2007., 2008., 2009.) legjelentősebb szállításainak ismertetése.
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
- az elmúlt 3 évben nem rendelkezik legalább 2 db, a közbeszerzés tárgyához
hasonló, a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerint igazolt , a 01, 02, 03, 04,
05, részek esetén minimum nettó 500 eFt értékű, a 06, 07 rész esetén minimum
nettó 250 eFt értékű szállítói referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/08 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62.500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az átutalásokat a Polgármesteri Hivatal Onga Felsőzsolca és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 54500198-10004081 számú számlájára kell
teljesíteni az eljárás tárgyának (Onga- Élelmiszer beszerzés) feltüntetésével vagy
átvételkor készpénzben.
Az ajánlati dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (6)
bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetőség.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/08 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/08 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Onga Nagyközség Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa út 18.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek
lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. június 16.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. július 7.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető:
- a megvásárlást igazoló bizonylat alapján - Onga Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Onga, Rózsa út 18. - munkanapokon 9.00-12.00 óráig,
ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00 óráig.
- a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
> A kiírásban közölt mennyiségek 1 évre történő beszerzések.
> A megrendelésre kerülő mennyiségek a felhívásban foglaltaktól 20 százalékkal
lefelé eltérhet.
> Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, nem bontható kötésben
folyamatosan oldalszámozva, szignóval ellátva, zárt borítékban, cégszerűen aláírva

kell benyújtani. Az ajánlatot oldaszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy "másolat" feliratnak.
> Ajánlatkérő képviselője a személyesen eljutatott ajánlat átvételéről elismervényt
ad.
> Az ajánlattevő a felsorolt termékcsoportok közül akár egyre, vagy többre tehet
ajánlatot, de egész mennyiségre. (Egy termékcsoporton belül a felsorolt valamennyi
élelmiszerre ajánlatot kell tenni.)
> Ajánlattevő pályázatához csatolja egyszerű másolatban az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 90 napnál nem régebben kelt hatályos cégkivonatát.
> Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
> Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§-a alapján biztosítja a teljeskörű hiánypótlás
lehetőségét.
> Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (70. § (2)
bekezdés).
> Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjának és (3)
bekezdésének megfelelő nyilatkozatok meglétét.
> Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
> Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan , mely pénzügyi intézménynél vezet
számlát.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/07 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: OPTIMÁL 20 Kft.
Postai cím: Hősök tere 9.
Város/Község: Edelény
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tompa Csaba
Telefon: 48-525-008
E-mail: tompacs@axelero.hu
Fax: 48-525-008
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás lásd II.2.1.) pont alatt
1) A rész meghatározása
A 7 fejezet bármelyikére tehető ajánlat.
01 - Hús, húskészítmény, zsiradék, mirelit
02 - Tejtermékek
03 - Pékáru
04 - Zöldség, gyümölcs
05 - Élelmiszerek
06 - Cukrászsütemények
07 - Száraztészta
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15100000-9

15500000-3
15810000-9
15300000-1
15890000-3
15812100-4
3) Mennyiség vagy érték
lásd II.2.1.) pont alatt
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------További
tárgyak:

