
EKR001420122021 2022.05.18 21:44:57

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 709001010Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:10147/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Élelmiszerbeszerzés - Tolna megyeKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001420122021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 15802107241

Visegradi Utca 49.

Budapest HU 1132

Balázs Károly

balazs.karoly@szgyf.gov.hu +36 17691704

www.szgyf.gov.hu

Igen

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 15768650117

Szentmiklósi Út 9

Szekszárd HU233 7100

Balázs Károly
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II.1.3) A szerződés típusa:

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 709001010Fax:Telefon:E-mail: balazs.karoly@szgyf.gov.hu +36 17691704

www.szgyf.gov.hu

Nem

APONIUS Consulting Kft. 25953682242

Rákóczi Út 42.

Budapest HU11 1072

Márkus Tímea

drmarkustimea@t-online.hu

www.aponius.com

Igen

Nem

Egyéb típus:

Központi költségvetési szerv

Szociális védelem

Élelmiszerbeszerzés - Tolna megye

EKR001420122021

Árubeszerzés
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HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15100000-9

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Baromfihús É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

„Élelmiszer és élelmiszer alapanyag beszerzése 12 hónapra az SZGYF fenntartásában lévő Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 
részére” 
 
A közbeszerzési eljárás teljes mennyisége mindösszesen:  
- 377 185 KG (kilogram),   
- 113 833 L (liter), 
- 534 615 DB (darab),  
- 8 205 Doboz.  
 
A közbeszerzési eljárás mennyisége részenként:  
 
1. rész - Baromfihús É.: 4 740 KG (kilógram); 
2. rész - Tőkehús É.: 14 165 KG (kilógram); 
3. rész -        Húskészítmény É.: 8 705 KG (kilógram); 
4. rész -        Mirelit É.: 27 748 KG (kilógram); 
5. rész -        Tej, tejtermék É.: 7 455 KG (kilógram), 43 240 L (liter), 67 040 DB (darab), 3 755 Doboz; 
6. rész -        Szárazáru É.: 31 110 KG (kilógram), 18 070 L (liter), 17 140 DB (darab); 
7. rész -        Kenyér, pékáru É.: 33 450 KG (kilógram), 112 650 DB (doboz); 
8. rész -        Zöldség, gyümölcs, tojás É.: 56 253 KG (kilógram), 66 620 DB (darab); 
9. rész -        Baromfihús D.: 5 385 KG (kilógram); 
10. rész - Tőkehús D.: 12 930 KG (kilógram); 
11. rész - Húskészítmény D.: 9 875 KG (kilógram); 
12. rész - Mirelit D.: 21 425 KG, 600 DB (darab); 
13. rész - Tej, tejtermék D.: 6 629 KG (kilógram), 40 935 L (liter), 76 785 DB (darab), 4 450 Doboz; 
14. rész - Szárazáru D.:        28 925 KG (kilógram), 11 588 L (liter), 20 845 DB (darab); 
15. rész - Kenyér, pékáru D.: 37 475 KG (kilógram), 116 135 DB (darab); 
16. rész - Zöldség, gyümölcs, tojás D.:        65 415 KG (kilógram), 56 800 DB (darab); 
17. rész - Malomipari termék: 5 500 KG (kilógram).

69 093 335,00
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Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 4 740 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 4 052 810,- Ft, melynek 70 %-ára (2 836 967,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 14 165 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 16 553 895,- Ft, melynek 70 %-ára (11 587 727,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15100000-9

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Tőkehús É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.  
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 8 705 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 8 771 725,- Ft, melynek 70 %-ára (6 140 208,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15100000-9

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Húskészítmény É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.  

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Mirelit É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.  

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 27 748 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 10 994 990,- Ft, melynek 70 %-ára (7 696 493,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15800000-6

15100000-9

15200000-0

15300000-1

15000000-8
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 7 455 KG; 43 240 L; 67 040 DB; 3 755 DOBOZ, mely a Közbeszerzési dokumentumban 
(továbbiakban: KD) részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 19 766 080,- Ft, melynek 70 %-ára (13 836 256,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15500000-3

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Tej, tejtermék É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.  

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium: Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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15800000-6

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Szárazáru É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.  

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 31 110 KG; 18 070 L; 17 140 DB, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: 
KD) részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 22 236 392,- Ft, melynek 70 %-ára (15 565 474,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15600000-4

15400000-2

15300000-1

15200000-0

15100000-9
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 33 450 KG; 112 650 DB, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) 
részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 21 277 105 ,- Ft, melynek 70 %-ára (14 893 974,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15600000-4

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Kenyér, pékáru É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium: Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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15300000-1

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Zöldség, gyümölcs, tojás É.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 56 253 KG; 66 620 DB, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) 
részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 22 751 365,- Ft, melynek 70 %-ára (15 925 956,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7090 Regöly, Majsapuszta, hrsz 0153/1 
7061 Belecska, Petőfi telep  2. 
7025 Bölcske, Adráspuszta 1. 
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 5 385 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 4 397 700,- Ft, melynek 70 %-ára (3 078 390,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15100000-9

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Baromfihús D.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 12 930 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15100000-9

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Tőkehús D.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 15 891 350,- Ft, melynek 70 %-ára (11 123 945,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 9 875 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 9 524 650,- Ft, melynek 70 %-ára (6 667 255,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15100000-9

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Nem

Nem

Igen
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége:  21 425 KG; 600 DB, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) 
részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 11 732 780,- Ft, melynek 70 %-ára (8 212 946,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15800000-6

15200000-0

15100000-9

15300000-1

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - Mirelit D.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem
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15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - Tej, tejtermék D.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is.  
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége:  6 629 KG; 40 935 L; 76 785 DB; 4 450 DOBOZ, mely a Közbeszerzési dokumentumban 
(továbbiakban: KD) részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 20 208 900,- Ft, melynek 70 %-ára (14 146 230,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15500000-3

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 28 925 KG; 11 588 L; 20 845 DB, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: 
KD) részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 20 289 134,- Ft, melynek 70 %-ára (14 202 394,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15600000-4

15400000-2

15300000-1

15200000-0

15100000-9

15800000-6

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

14 - Szárazáru D.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.

II.2.14) További információ:
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15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

15 - Kenyér, pékáru D.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 37 475 KG; 116 135 DB, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) 
részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 20 953 730,- Ft, melynek 70 %-ára (14 667 611,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15600000-4

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem



EKR001420122021

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 65 415 KG; 56 800 DB, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) 
részletezett termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 25 388 240,- Ft, melynek 70 %-ára (17 771 768,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15300000-1

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

16 - Zöldség, gyümölcs, tojás D.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.  
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

7150 Bonyhád, Schweitzer tanya 1. hrsz 029/9 
7053 Tengelic, Alsótengelic 14 hrsz. 0405 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

15600000-4

15000000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

17 - Malomipari termékII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Kötelező ártartás: 12 hónap. Az ajánlati árak a szerződés hatálybalépésétől számítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, és semmilyen 
körülmények között sem változtathatók. Nyertes ajánlattevőként szerződő eladó a fenti időtartam lejártát követően a szerződés 
meghosszabbítása esetén legfeljebb a KSH által az adott termékcsoportra vonatkozóan a szerződés aláírásától számított 12 hónapra 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 90%-ával kezdeményezhet áremelést, illetve a KSH által közzétett fogyasztói árindexek 
alapján adott esetben árcsökkenést kell alkalmaznia, mely irányadó a II.2.7) pont szerinti szerződés meghosszabbítása esetén is. 
 
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt a szerződéskötést követően jelentkező általánosan meghirdetett - az adott termékre 
vonatkozó - akciós árat számlázni amennyiben az alacsonyabb a közbeszerzésben megajánlott árnál.  
A fent említett eset a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosulásnak minősül az adott egységárra és akciós 
időszakra vonatkozóan. 
 
Ajánlatkérő igényt tart a megszűnő termékek helyett új termékek rendelésére. A helyettesítő terméknek mindenben meg kell felelnie 
az ajánlatkérő eredeti előírásainak és ára nem haladhatja meg az eredeti termék árát. 
Az eredeti feltételeknek mindenben megfelelő helyettesítő termékre való csere a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
módosulásnak minősül.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre 
tekintettel. 
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyisége: 5 500 KG, mely a Közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezett 
termékfajták és mennyiségek szerint oszlik meg.  
 
A közbeszerzési szerződés keretösszege nettó 506 000,- Ft, melynek 70 %-ára (354 200,- Ft) vállal lehívási kötelezettséget 
Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg teljes kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelések kibocsátásra.   
 
1) A beszerzendő termékeket a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott Árazatlan terméktáblában találhatóak, illetve a Műszaki 
leírás tartalmazza a további követelményeket.  
 
2) Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy  
-        az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt (I. osztályú) élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi előírásoknak. 
-        a szállításokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 
II. MELLÉKLET IV. FEJEZET szerinti elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti. 
Ajánlattevőnek csatolnia szükséges az ajánlatához az Árazatlan terméktábla „Gyártmánylap” oszlopában megjelölt termékek 
gyártmánylapjának kivonatát a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30). EMMI 
rendeletnek való megfelelés érdekében a tápanyagtartalomra, sótartalomra valamint az allergénekre vonatkozóan. 
Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) 
FVM rendeletnek.  
 
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a KD mellékletét képező Árazatlan terméktábla 
tartalmazza. Szállítási gyakoriság és helyszínét a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.  
 
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő - adott esetben - a KD-ban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozott. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen 
ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen 
megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.  
 
5) Ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben 
„friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás 
időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség 
megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti időintervallum legalább 50 % időtartamával.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - Baromfihús É.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2021/S 245-644060

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem
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4 - Mirelit É.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Húskészítmény É.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Tőkehús É.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

Nem

Nem
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3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1.A szerződés száma:

6 - Szárazáru É.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

5 - Tej, tejtermék É.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma: Nem

Nem

Nem
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+36 204255322Telefon:mortakfruit@mortak.comE-mail:

Nyírpalota Út 5. fszt. 2.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1157Postai irányítószám:

Postai cím:

14492846242Nemzeti azonosítószámMORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.05.12V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1.A szerződés száma:

8 - Zöldség, gyümölcs, tojás É.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

7 - Kenyér, pékáru É.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

Nem

Igen

HU110
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

10 - Tőkehús D.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

9 - Baromfihús D.Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

22 751 365,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

Fax:Internetcím:

Nem

Nem
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0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

12 - Mirelit D.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

11 - Húskészítmény D.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

Nem

Nem
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1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.05.12V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

15 - Kenyér, pékáru D.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

14 - Szárazáru D.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

13 - Tej, tejtermék D.Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem

Nem

Igen
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0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.05.12V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

16 - Zöldség, gyümölcs, tojás D.Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

20 953 730,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:

Fax:Internetcím:

+36 203297855Telefon:kereskedelem@zalaco.huE-mail:

Kaszaházi Út 34.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:ZalaegerszegVáros:MagyarországOrszág:8900Postai irányítószám:

Postai cím:

12500909220Nemzeti azonosítószámZalaco Sütőipari Zártkörűen Működő RészvénytársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

HU223

Igen
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1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-024756Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

17 - Malomipari termékRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

25 388 240,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

Fax:Internetcím:

+36 204255322Telefon:mortakfruit@mortak.comE-mail:

Nyírpalota Út 5. fszt. 2.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1157Postai irányítószám:

Postai cím:

14492846242Nemzeti azonosítószámMORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

HU110

Nem
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Az eljárás 6. és 14. része az  EKR technikai sajátosságai miatt került eredménytelenként megjelölésre, ezen részekben ajánlatkérő 
nyertes ajánlattevőt jelölt meg az összegezésben, azonban az ajánlattevő (mindkét részben: Kajári Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 
(7030 Paks Móra Ferenc Utca 26.) a szerződés megkötését a Kbt. 131. § (9) bek. alapján megtagadta. 
 
Az eredményes részek tekintetében az V.2.4. pontban a szerződéses keretösszeg került feltüntetésre.  
 
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti ajánlattevői adatok részenként: 
 
1.        rész – Baromfihús É. 
Húsház Hungary Kft., 8638 Balatonlelle Rákóczi út 356/B., 23913178-2-14 
Halker Mirelit Depo Kft, 7630 Pécs Edison Utca 112., 23454008-2-02 
 
2.        rész – Tőkehús É. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
Húsház Hungary Kft., 8638 Balatonlelle Rákóczi út 356/B., 23913178-2-14 
 
3.        rész – Húskészítmény É. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
 
4.        rész – Mirelit É. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
Húsház Hungary Kft., 8638 Balatonlelle Rákóczi út 356/B., 23913178-2-14 
 
5.        rész – Tej, tejtermék É. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
 
6.        rész – Szárazáru É. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
Kajári BT., 7030 Paks Móra Ferenc Utca 26., 26462042-2-17 
NATUR-ROST Kft., 2310 Szigetszentmiklós Kardos István Utca 1586/1., 10957587-2-13 
 
7.        rész – Kenyér, pékáru É. 
Kop-Ka Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 7090 Tamási Szabadság Utca 33., 14017944-2-17 
 
8.        rész – Zöldség, gyümölcs, tojás É. 
MORTAK FRUIT Kft., 1157 Budapest Nyírpalota Út 5. fszt. 2., 14492846-2-42 
Móraprizma Szövetkezet, 6782 Mórahalom Gerle Imre Utca 8., 11819699206 
M és Társa Kft., 6782 Mórahalom Röszkei Út 48., 11392929206 
 
9.        rész – Baromfihús D. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
Húsház Hungary Kft., 8638 Balatonlelle Rákóczi út 356/B., 23913178-2-14 
 
10.        rész – Tőkehús D. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
Húsház Hungary Kft., 8638 Balatonlelle Rákóczi út 356/B., 23913178-2-14 
 
11.        rész – Húskészítmény D. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
 
12.        rész – Mirelit D. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
Húsház Hungary Kft., 8638 Balatonlelle Rákóczi út 356/B., 23913178-2-14 
 
13.        rész  - Tej, tejtermék D. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
 
14.        rész – Szárazáru D. 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
Kajári BT., 7030 Paks Móra Ferenc Utca 26., 26462042-2-17 

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
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D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.05.18

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

NATUR-ROST Kft., 2310 Szigetszentmiklós Kardos István Utca 1586/1., 10957587-2-13 
 
15.        rész – Kenyér, pékáru D. 
Zalaco Sütőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg Kaszaházi Út 34., 12500909-2-20 
 
16.        rész – Zöldség, gyümölcs, tojás D. 
M és Társa Kft., 6782 Mórahalom Röszkei Út 48., 11392929206 
MORTAK FRUIT Kft., 1157 Budapest Nyírpalota Út 5. fszt. 2., 14492846-2-42 
Móraprizma Szövetkezet, 6782 Mórahalom Gerle Imre Utca 8., 11819699206 
 
17.        rész – Malomipari termék 
Halker Mirelit Depo Kft., 7630 Pécs Edison Utca 112, 23454008-2-02 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint.
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés
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