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HU-Baja: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

2010/S 19-026694

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

 
Árubeszerzés

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Bajai Szent Rókus Kórház, Κapcsolattartó Stétz Péter, Baja, Rókus u. 10., 6500  , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. Tel.  +36 79422233. E-mail stetz@bajakorhaz.hu. Fax  +36 79425575.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: helyi önkormányzat költségvetési szerv.
Egészségügy.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:

Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja, Rókus u. 10. MAGYARORSZÁG.
NUTS-kód: HU331.

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Bajai Szent Rókus Kórház 12 hónapra vonatkozó, az ajánlati felhívás II.2.1 pont alatt részletezett mennyiségű,
különféle élelmiszer beszerzési igénye, szállítási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
15000000, 15511100, 15500000, 15100000, 15800000, 15810000, 15896000, 15112100.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre.

mailto:stetz@bajakorhaz.hu
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II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:

Bajai Szent Rókus Kórház 12 havi különféle élelmiszer beszerzése: 28 000 liter tej és 17 féle tejtermék (1
700 liter, 4 200 kg, 166 550 db, 10 000 doboz), továbbá, 81 féle különféle élelmiszer termék (43 735 kg, 67
165 db, 15 100 liter, 1.950 csomag, 120 üveg), továbbá húskészítmények: 4 féle tőkehús (18 450 kg) és 22
féle húskészítmény (11 650 kg, 3 400 db, 100 csomag), továbbá 7 féle kenyér és péksütemény (37 200 kg,
242 550 db), továbbá 28 féle mélyfagyasztott termék (30 770 kg), továbbá 17 féle Baromfi húsrészek, friss
baromfi (8 570 kg) igénye, az ajánlatkérő - 30 %-kal eltérhet a szerződéskötés során. A részletes specifikációt
és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték HÉA nélkül: 80 969 000 HUF.

II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1

MEGHATÁROZÁS: Tejtermék

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Tejtermék. E részen belül a tétel teljes mennyiségre tehető ajánlat.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
15500000.

3) MENNYISÉG:
17 féle tejtermék (1 700 liter, 4 200 kg, 166 550 db, 10 000 doboz), részletezve a részletes ajánlati
dokumentációban.
Becsült érték HÉA nélkül: 13 806 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 2

MEGHATÁROZÁS: Tej 1,5 %

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Tej 1,5 %. E részen belül a tétel teljes mennyiségre tehető ajánlat.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
15511100.

3) MENNYISÉG:
Összesen: 28 000 liter.
Becsült érték HÉA nélkül: 3 503 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).
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5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 3

MEGHATÁROZÁS: Különféle élelmiszer termékek

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Különféle élelmiszer termékek. E részen belül a tétel teljes mennyiségre tehető ajánlat.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
15800000.

3) MENNYISÉG:
81 féle különféle élelmiszer termék (43 735 kg, 67 165 db, 15 100 liter, 1 950 csomag, 120 üveg), részletezve a
részletes ajánlati dokumentációban.
Becsült érték HÉA nélkül: 16 696 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 4

MEGHATÁROZÁS: Húsok és húskészítmények

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Húsok és húskészítmények. E részen belül a tétel teljes mennyiségre tehető ajánlat.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
15100000.

3) MENNYISÉG:
4 féle tőkehús (18 450 kg) és 22 féle húskészítmény (11 650 kg, 3 400 db, 100 csomag), részletezve a részletes
ajánlati dokumentációban.
Becsült érték HÉA nélkül: 21 939 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 5

MEGHATÁROZÁS: Kenyér és péksütemény

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Kenyér és péksütemény. E részen belül a tétel teljes mennyiségre tehető ajánlat.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
15810000.

3) MENNYISÉG:
7 féle összesen (37 200 kg, 242 550 db), részletezve a részletes ajánlati dokumentációban.
Becsült érték HÉA nélkül: 8 819 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 6
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MEGHATÁROZÁS: Mélyfagyasztott termékek

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Mélyfagyasztott termékek E részen belül a tétel teljes mennyiségre tehető ajánlat.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
15896000.

3) MENNYISÉG:
28 féle mélyfagyasztott termék összesen (30 770 kg), részletezve a részletes ajánlati dokumentációban.
Becsült érték HÉA nélkül: 7 617 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
A RÉSZ SZÁMA 7

MEGHATÁROZÁS: Friss baromfi

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Friss baromfi, baromfi húsrészek E részen belül a tétel teljes mennyiségre tehető ajánlat.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
15112100.

3) MENNYISÉG:
17 féle összesen (8 570 kg), részletezve a részletes ajánlati dokumentációban.
Becsült érték HÉA nélkül: 6 017 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a részletes ajánlati dokumentáció szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
való teljesítésétől számított legkésőbb 30 napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha törvény
eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében
állapodtak meg.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő közös ajánlattevők esetén nem írja elő gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlat
érvénytelen, ha a közös ajánlattevők nem ismerik el egyetemleges felelősségüket közös vállalkozásuk
teljesítéséért és nem hatalmaznak meg teljes jogkörrel rendelkező képviselőt.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
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Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jogi kizáró okok:
a) az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai fennállnak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja fennáll.
Jogi kizáró okok:
a) az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy 10 % mérték fölött igénybe veendő alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizáró okok fennállnak
b) az eljárásból kizárásra kerül ajánlattevő vagy 10 % mérték fölött igénybe veendő alvállalkozó, vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kizáró okok
fennállnak
Jogi kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának,
továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek:
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő
nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdései és a Kbt. 63/A §. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá, ha ezt az
ajánlatban nem igazolta.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés
alapján:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) szerinti 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó
tekintetében:
a) számláját vezető valamennyi pénzintézettől származó, valamennyi bankszámlára kiterjedő, az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatú igazolás
csatolása az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti a pénzintézet a számlá(ka)t,
— határidőre tesz-e eleget fizetési kötelezettségeinek,
— a bankszámlán a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben volt-e 60 napot meghaladó sorban állás.
Vagy.
Az érvényes szakmai (a beszerzés tárgya szerinti) felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény egyszerű
másolatának, vagy a biztosítónak a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó eredeti vagy nyilatkozatának a
csatolása egyszerű formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) szerinti 10 % mérték fölött
igénybe veendő alvállalkozó alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
a) számlavezető pénzintézete(i) nyilatkozata alapján bármely bankszámláját érintően fizetési kötelezettségeinek
határidőre nem tett eleget, vagy számláján a nyilatkozat kiadását megelőző 1 évben 60 napon túli sorban állás
volt,
Vagy.
Nem rendelkezik legalább 1 000 000 HUF/év összegű és káreseményenként min. 500 000 HUF összeghatárú
szakmai (a beszerzés tárgya szerinti) érvényes felelősségbiztosítással,
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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a) A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és 68. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ismertesse, 2008., 2009. évek
tekintetében bármelyik évben a megajánlott részenként legalább egy 12 hónap folyamatos szállítást igazoló,
pozitív tartalmú referenciát. (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével).
b) A minőség biztosítása érdekében tett intézkedések (Kbt. 67. § (1) b)) bemutatása a következők szerint:
HACCP-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvány vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti ezzel
egyenértékű egyéb dokumentum becsatolása eredeti vagy egyszerű másolati formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha:
III.2.3 a) pont alapján az ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem rendelkezik, 2008., 2009. évek tekintetében bármelyik évben, a megajánlott részenként
legalább egy 12 hónap folyamatos szállítást igazoló, legalább ötszázezer forint ellenszolgáltatást tartalmazó
pozitív tartalmú referenciával.
III.2.3 b) pont szerint az ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem rendelkezik HACCP-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentummal, eredeti vagy egyszerű másolati formátumban.

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Nyílt.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Részenkénti bruttó ajánlati ár (előny a kisebb). Súlyszám: 20.
2. Fizetési határidő naptári napokban megadva (előny a nagyobb). Súlyszám: 1.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:

Nem.
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IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 23.3.2010 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 40 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: hétfőtől csütörtökig 8:00-13:30, pénteken 8:00-12:30
óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óra között az ajánlatkérő pénztárába (ajánlatkérő
székhelyén, Igazgatás épület földszintjén), vagy átutalással az ajánlatkérő OTP Rt. bajai fiókjánál vezetett
11732033-15336282 számú számlájára történő átutalással. A számla ellenértéke 25 % ÁFA-t tartalmaz.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
23.3.2010 - 10:00.

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:

Magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 23.3.2010 - 10:00.
Hely: Bajai Szent Rókus Kórház MAGYARORSZÁG, 6500 Baja, Rókus u. 10. Igazgatás épület I. em.
Klubszoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:

Nem.

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott
teljes körben biztosít lehetőséget.
2.) Az eredményhirdetés időpontja: 14.4.2010 (10:00).
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 30.4.2010 (10:00).
4.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
5) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció
rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció készpénz fizetés esetén, a befizetést igazoló számla
bemutatásával hétfőtől - péntekig 8:00 - 14:00 óráig vehető át, átutalás esetén a dokumentáció összegének
az ajánlatkérő számlájára érkezését követően és, a befizetést igazoló banki bizonylat átadása mellett az I.1.
pont szerinti címen vehető át, vagy kérésre a fentiekben rögzített feltételek teljesülése esetén azt követő
napon postázza az ajánlatkérő a megadott címre. Az ajánlatkérő biztosítja, hogy a dokumentáció az ajánlati
felhívást tartalmazó hirdetményt közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártának napjáig,
azaz 23.3.2010.-ben 10:00 óráig átvehető.
6.) Az értékelésnél adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-20-ig.
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A pontozás módszere valamennyi részszempont esetében azonos: a legkedvezőbb tartalmi elem értéke 20
pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 1-20 pont között a legjobbhoz viszonyított arányosítással
kerül kiszámításra.
Az összpontszám az egyes részszempontok súlyszámmal való szorzását követően, összeadással kerül
meghatározásra; a legmagasabb összpontszámú ajánlat jelenti az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
Képlet:
Ajánlati ár esetében: P = (A legjobb / A vizsgált) × P max.
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték).
Fizetési határidő esetében: P = (A vizsgált / A legjobb) × P max.
Ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (leghosszabb fizetési határidő naptári napokban).
7.) Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8.) Az ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 70. § (2), (4) bekezdése, 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjai és 71. §
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat csatolni kell.
9.) Egyéb információk:
— Az ajánlattevőknek az ajánlataikhoz csatolni kell az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem
régebbi keltezésű cégkivonatot, és a cégbejegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozóknál a
vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát, aláírásmintát,
— Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlatokat (ide értve
igazolásokat, nyilatkozatokat is) oldalanként (üres oldalt nem kötelező) a szerződéskötésre jogosított képviselő
kézjegyével ellátva kell benyújtani. Az ajánlat oldalait folyamatos sorszámozással kell ellátni (üres oldalt nem
kötelező). Az ajánlathoz tételes tartalomjegyzéket javasolt csatolni (nem kötelező),
— Az összesített ajánlati áron kívül az egyes termékekre vonatkozó ajánlati árat a részletes ajánlati
dokumentáció specifikációja szerinti részletezettség alapján termékenkénti egységárban és összesítve a
specifikációban szereplő mennyiségre és mértékegységre vetítve nettó és bruttó értékben meg kell adni az
ajánlattevőnek az ajánlatában,
— Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A tartalmi és formai követelményeknek nem
megfelelően elkészített ajánlat az érvénytelenség következményeit vonja maga után,
— Az ajánlattevőknek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak külön-külön kell megfelelniük a jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, mivel
ezek a feltételek együttesen nem értékelhetők. A műszaki-szakmai alkalmassági körében előírt referencia
követelmény, valamint a HACCP előírásai együttesen is teljesíthető. Közös ajánlattevők esetében a Kbt. 69. §
(5) bekezdése az irányadó,
— Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásnak minősülnek -e,



HL/S S19
28/01/2010      
26694-2010-HU  

Európai Közösségek – Árubeszerzésre irányuló szerződések – Nyílt eljárás 9/9

 

 
28/01/2010       S19  
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Árubeszerzésre irányuló szerződések – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/9

— Az ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a III.2.2) pont első francia bekezdés szerinti
pénzintézeteken kívül ajánlattevőnek nincs más számlavezető pénzintézete,
— Az ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívás és dokumentáció követelményeit
elfogadja,
— Az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell III.1.3 pontjában előírt egyetemleges felelősségükről,
illetve a teljesítés során a közös ajánlattevőkre vonatkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselőiről,
— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek csatolni az ajánlattevők közötti együttműködést
tartalmazó szerződést,
— Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem
ruházható,
— Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az általa megajánlott valamennyi termék megfelel a minőségi
előírásoknak, az általa megajánlott valamennyi termék I. osztályú származás igazolt,
— Az ajánlattevőknek az igazolásokat, nyilatkozatokat eredetiben, vagy egyszerű másolatban kell benyújtani,
— Az ajánlatkérő előírja, hogy a leszállított termékeknek a szavatossági idejéből még legalább, - az adott
termékre jellemező szavatossági időből - 40 % szavatossági idővel rendelkeznie kell.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:

Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024  , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 323. § (2) bekezdése nyújt pontos eligazítást.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

26.1.2010.


