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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Táncművészeti Főiskola
Postai cím: Columbus utca 87-89.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária rektor
Telefon: +36-1-273-3434
E-mail: titkarsag@mtf.hu
Fax: +36-1-273-3433
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
xOktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges élelmiszer beszerzés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
xEzek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, egy éves időtartamra a dokumentációban meghatározott
követelményeknek megfelelően.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
1. rész. Tejtermékek
o Tej, kakaó, joghurtok, fermentált tejtermékek
o Tejföl, túró
o Margarinok, vajkrémek
o Sajtok
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 6.200.000 HUF
2. rész. Húskészítmények
o Felvágottak
o Májkrémek, pástétomok
o Füstölt áruk
o Húsok (baromfi, sertés, marha)
o Halak (tengeri halfilé, haltörzs, panírozott haltermékek)
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 13.200.000 HUF
3. rész. Pékáruk
o Kenyerek
o Zsemlék
o Kiflik
o Kalácsok, péksütemények
o Sütemények
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.

Becsült érték: 5.050.000 HUF
4. rész. Zöldségek – gyümölcsök
o Gyümölcsök (friss, fagyasztott)
o Zöldségek (friss, fagyasztott, tisztított)
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 6.000.000 HUF
5. rész. Üdítőitalok
o Rostos üdítők (gyümölcs és zöldséglevek)
o Szénsavas üdítők
o Szénsavmentes üdítők (teák)
o Ásványvizek (szénsavas és szénsavmentes)
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 2.950.000 HUF
6. rész. Befőttek, konzervek
o Befőttek
o Konzervek
o Lekvárok
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 1.050.000 HUF
7. rész. Egyéb termékek
o Szárazáruk (tészták, levesbetétek)
o Levesporok, mártások, salátaöntetek
o Melegszendvics krémek
o Teafüvek, kávé, cappucino
o Étolaj és egyéb sütőzsírok
o Fűszerek
o Ízesítők
o Gabonamagvak, őrlemények
o Édességek (müzli szeletek, csokoládé, cukorka, keksz, szárított gyümölcs)
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 7.300.000 HUF
8. rész. Mirelitt termékek
o húskészítmények
o zöldségek
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 2.250.000 HUF
Opció: A szerződéses feltételek szerinti részekre bontott élelmiszer szállítás megrendelése
további 1 évre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal jogosult az opció érvényesítésére a teljes
mennyiségen belül tetszőleges mértékben.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, és jóteljesítési biztosíték a
dokumentációban meghatározottak szerint. A biztosítékok a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja
szerinti módokon nyújthatóak.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő
a Kbt. 99. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a szerződéshez csatolja.
A számlák/részszámlák benyújtásánál és kifizetésénél 2009. január 01.-től az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó
esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha
igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem lehet Ajánlattevő, Közös ajánlatot benyújtó, 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, illetve Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet, akinek
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt.
62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Nem lehet 10%-nál nem nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt
kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek, Közös ajánlatot benyújtónak, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek
az ajánlatban a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1) bekezdés és a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg jogosult
ezt igazolni.
Az Ajánlattevőnek, illetve a Közös ajánlatot benyújtónak a közbeszerzés értékének 10 %-át
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételi
jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró
okok hatálya alá eső ilyen alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell
a) Valamennyi pénzintézetétől az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi
pénzintézeti nyilatkozatot a következő tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- a bankszámlán van-e, volt-e a kiállítását megelőző egy évben lejárt fizetési kötelezettség, ha
igen, akkor mikor és mennyi ideig.
b) a 2007. - 2008. évi éves beszámolóit (illetve egyéni vállalkozó esetén a személyi
jövedelemadó szerinti adóbevallásait)
c) nyilatkozatot a 2007-2009 években a közbeszerzés tárgya szerinti (élelmiszerszállítás az
adott rész szerinti termékre vonatkozóan) tevékenységéből származó nettó árbevételének
összegéről.
Amennyiben az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó rendelkezik könyvvizsgálóval, akkor
a nyilatkozatot könyvvizsgálói ellenjegyzéssel kell ellátni.
A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatot is be kell nyújtania. Ebben az esetben kötelező azt is igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt is
rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet esetében a Kbt.
4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtó és a 10%-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó külön - külön, ha
a) bármelyik pénzforgalmi bankszámláján a nyilatkozattételt megelőző 1 éven belül 60 napnál
hosszabb lejárt fizetési kötelezettsége (sorbanállás) volt.
b) az üzemi-üzleti tevékenységük eredménye 2007 – 2008 üzleti évek mindegyikében negatív
(illetve egyéni vállalkozó esetén, ha a 2006. - 2008. évi adóbevallás szerint a vállalkozási
tevékenysége veszteséges, a tevékenységből személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség
nem keletkezett)
c) Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtó és a 10%-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (élelmiszerszállítás az
adott rész szerinti termékre vonatkozóan) tevékenységből származó együttesen nettó
árbevételük összege az egyes részek tekintetében, az elmúlt 3 évben (2007. - 2009.) összesen
kevesebb, mint
o 1. rész 3,1 millió Ft
o 2. rész 6,6 millió Ft
o 3. rész 2,5 millió Ft
o 4. rész 3 millió Ft
o 5. rész 1,5 millió Ft
o 6. rész 500.000 Ft
o 7. rész 3,6 millió Ft
o 8. rész 1,1 millió Ft
Több részre tett ajánlat esetén a részekre vonatkozó árbevételi előírást részenként kell
teljesíteni.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a 65.§ (3) bekezdés szerinti szervezet
erőforrásai is igénybe vehetők.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell
a) nyilatkozatot a 2007 - 2009. években teljesített az adott rész szerinti termékre vonatkozó
élelmiszerszállításra vonatkozó referenciáiról - azok adatainak megadásával (teljesítés ideje, a
szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére
utaló más adat megjelölésével és csatolnia kell a teljesítésre vonatkozó Kbt. 68.§ (1) bekezdés
szerinti referencia levelek eredeti, vagy másolati példányát
b) A rendelkezésre álló berendezések bemutatásával valamint a rendelkezésre állás jogcímét
igazoló okiratot valamint a rendelkezésre álló berendezések, eszközök felsorolását műszaki
paramétereik megadásával és a rendelkezésre állás jogcímét igazoló okiratok másolatával
c) Az élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét igazoló bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy annak másolatának csatolása,
illetve az élelmiszer-biztonsági intézkedések részletes ismertetése.
A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatot is be kell nyújtania. Ebben az esetben kötelező azt is igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt is
rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet esetében a Kbt.
4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtó és a 10%-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek
a) 2007 - 2009 években összesen legalább kettő darab külön – külön legalább egy év
időtartamú egyenként min. nettó:
o1. rész 1,5 millió Ft
o2. rész 3,3 millió Ft
o3. rész 1,2 millió Ft
o4. rész 1,5 millió Ft
o5. rész 750.000 Ft
o6. rész 250.000 Ft
o7. rész 1,8 millió Ft
o8. rész 550.000 Ft
értékű az adott rész szerinti termékre vonatkozó élelmiszerszállításra vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.
b) Az egyes részek tekintetében az alábbi berendezésekkel:
o1, 2, 4. és 8. rész tekintetében: saját vagy bérelt az egyszeri rendelt mennyiség szállítására
alkalmas, kizárólag élelmiszer szállítására használt hűthető szállító járművel
o3, 5, 6. és 7. rész tekintetében az egyszeri rendelt mennyiség szállítására alkalmas, kizárólag
élelmiszer szállítására használt szállító járművel
c) ha nem rendelkeznek az adott feladatot végző szervezet bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított élelmiszer-biztonsági rendszerrel (HACCP, vagy
azzal egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű élelmiszer-biztonsági intézkedéssel
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a 65.§ (3) bekezdés szerinti szervezet
erőforrásai is igénybe vehetők.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár
75
Rendelés módosítás legkésőbbi határideje (óra) (max. 48. órához viszonyítva) 5
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
MTF/001/2010
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/03/10 (év/hó/nap )
Időpont: 12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000,
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke az OTP Bank Nyrt. 11705008-29907157 számú számlájára
történő átutalással egyenlíthető ki. Az átutalás „közlemény” rovatába az Ajánlatkérő kéri az
”MTF-Élelmiszer” megjegyzést feltüntetni.
A dokumentáció ára: nettó 20.000 HUF + 25% Áfa = bruttó 25.000 HUF.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/10 (év/hó/nap) Időpont: 10.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/03/10 (év/hó/nap)
Időpont: 12.00
Helyszín : Az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80 § (2) szerint az Ajánlatkérő és Ajánlattevők képviselői, valamint az általuk
meghívott személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. március 19-én 12.00 óra.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. április 08-án 12.00 óra.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
Az ajánlati dokumentáció beszerezhető a felhívás közzétételének napjától az ajánlattételi
határidőig, vagyis 2010.03.10-ig hétfőtől péntekig 9.00 órától-15.00 óráig, illetve 2010.03.10én 08.00 órától 12.00 óráig. A dokumentáció átvehető előzetes telefonos egyeztetés alapján a
IV.3.3. pontban megjelölt összeg befizetéséről szóló igazolás egyidejű bemutatásával az „A”
melléklet II. pontban meghatározott címen. Közös ajánlatot benyújtóknak elég egy
dokumentáció megvásárlása. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik ajánlatkérő a
Kbt. 54.§(4) bekezdése szerint jár el.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa:
0-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

A legjobb ajánlat mindegyik részszempontban a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat
az ajánlattételi dokumentációban meghatározott képlet alapján a legjobb ajánlathoz történő
arányosítással kap pontot. Abban az esetben, ha a pontozásos értékelés során valamely ajánlat
tartalmi eleme negatív pontszámot kapna, akkor a negatív szám helyett 0 pont kerül
megállapításra. Az 1. és 2. bírálati részszempontban a legkisebb tartalmi elem a legkedvezőbb
az ajánlatkérő számára. Valamely bírálati részszempontban azonos legkedvezőbb tartalmi
elemek esetén azok az ajánlatok, amelyekben az azonos legkedvezőbb tartalmi elem
megtalálható egyformán a maximális pontot kapják az érintett bírálati részszempontban. A 2.
bírálati részszempontban a maximális értéket túllépő ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő a 2.
bírálati részszempontban nem korlátozza az ajánlattétel szabadságát, csupán az üzleti
érdekeinek megfelelő maximális értékű lehetséges tartalmi elemet határozta meg.
Az értékelés alapján az ajánlatoknak az egyes bírálati részszempontokban a tényleges
pontszáma az egyes bírálati részszempontokban a meghatározott pontszámnak az adott
bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzott összege a súlyozott pontszám. Az
értékelés alapján az ajánlatoknak az összpontszáma az egyes bírálati részszempontokban az
előzőek szerint megállapított súlyozott pontok összege.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Ennek megfelelően Ajánlatkérő
lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és
nyilatkozatok, illetőleg a felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként
benyújtásra előírt egyéb iratok – az ajánlat tartalmát nem érintő - utólagos csatolására,
hiányosságainak pótlására, valamint egyéb az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok
pótlására. Ajánlatkérő szükség szerint több alkalommal is elrendelhet hiánypótlást, de egy
hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el.
2. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(5) bekezdéseiben valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban helyszíni bejárást nem tart.
4. Az ajánlatokat nem bontható kötésben kell benyújtani. Az ajánlatokat a megjelölt címre
zárt, sérülésmentes csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti, "eredeti" megjelöléssel, 2
„másolat”) magyar nyelven kell benyújtani. A hatóságok és más szervek által nem magyar
nyelven kiállított igazolásokat, nyilatkozatokat magyar nyelvű fordítást mellékelve kell
benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vállalkozási szerződés
élelmiszer beszerzésre – 2010. 03.10-én 12.00 óra előtt felbontani tilos."
5. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás „A” melléklet III. pontjában megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti, vagy másolati példányát:
• aláírási címpéldány, az ajánlatot, vagy annak bármely részét aláíró (vagy arra
meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, (Az ajánlattevő, közös ajánlatot
benyújtók és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók)
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6. Az ajánlatokat - ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen kell aláírni. Az ajánlatokat
az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel és – az ajánlatot, illetve a mellékelt
nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos
oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat eredeti példányának minden – szöveget, adatot
tartalmazó (nem üres) oldalát, ideértve a kért nyilatkozatokat és egyéb mellékleteket is – az
ajánlattevőnek szignálnia kell. A tartalomjegyzék pontosan határozza meg a felhívásban kért
minden egyes dokumentum, nyilatkozat helyét.
7. A Minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (3) bekezdésben valamint a 14. § (1)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell a kizáró okok fenn nem állást igazolniuk.
Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét a pénzügyi-gazdasági, valamint a
műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában a Kbt. 13.§ figyelembe vételére, továbbá
ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevő figyelmét, hogy jelen felhívás a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a Kbt. 12.§ (2) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest - tekintettel a projekt komplexitására,
bonyolultságára és a teljesítési határidő hosszára - szigorúbban határozza meg.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy amennyiben több
ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatott, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez
a pénzügyi, gazdasági és a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket a Kbt. 66. § (1)
bekezdés a) és b) pontja kivételével együttesen teljesíthetik.
9. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan.
10. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a),b) és c)
pontjaiban és (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. (Nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell az ajánlatban.)
11. Ajánlattevőnek és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.§ (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban.
(Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell az ajánlatban.)
12. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell a számlavezető
pénzintézeteikről.
13. Az ajánlattevő és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója az
ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségeit maga viseli és azt ajánlatkérő semmilyen
formában nem téríti meg.
14. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy annak visszalépése esetén a
következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített személlyel köti meg a szerződést, ha ezt a
személyt az eredmény kihirdetésekor megjelölte.
15. Az ajánlatban a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az iratok egyszerű másolatban is
benyújthatók. Ajánlatkérő az egyszerű másolatban (ami az 1952 évi III. törvény 196. §-ban
meghatározottaknak megfelelően elkészített fénymásolat) benyújtható igazolásokkal
kapcsolatban előírja az ”eredetivel megegyező” szöveg feltüntetését, az igazoló aláírásával és
az alábbi toldattal: „A hamis igazolás büntetőjogi következményekkel jár”. Az eredeti, illetve
hiteles másolati példányban benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell
szerepeltetni.
167. Az ajánlattétel során a referenciák és árbevétel esetében a különböző devizák forintra
történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás KÉ-ben való megjelenésének
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.

17. Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt magyar nyelvű fordításban is kötelező becsatolni. (Nem
magyar nyelvű irat és magyar nyelvű fordítás együtt!) Ajánlatkérő a fordítást nem kéri a
24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordításban benyújtani. A fordítás tartalmának
helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során
megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. Az Ajánlatkérő hivatalos közbeszerzési tanácsadója az ANPAST Europroject Szolgáltató
Kft.hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet (nyilvántartási sorszáma: 838.)
1037 Budapest, Nagybátonyi u. 8-10. hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Stumpf Gábor, dr.
Paksi Gábor.
20. Ajánlatkérő a nemzeti elbánást a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről 8001/2007. (MK 102.) KüMIRM együttes tájékoztatónak megfelelően nyújtja. Ajánlatkérő ennek megfelelően a
megajánlott termékek tekintetében is alkalmazza a nemzeti elbánás követelményét.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Official Consultant Kft.
Postai cím: Pannónia u. 50. fszt. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagy Orsolya ügyvéd
Telefon: 06-20-968-22-90
E-mail: dr.nagy.orsolya@chello.hu
Fax: 06-1-239-03-15
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Official Consultant Kft.
Postai cím: Pannónia u. 50. fszt. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagy Orsolya ügyvéd
Telefon: 06-20-968-22-90
E-mail: dr.nagy.orsolya@chello.hu
Fax: 06-1-239-03-15
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Official Consultant Kft.
Postai cím: Pannónia u. 50. fszt. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Nagy Orsolya ügyvéd
Telefon: 06-20-968-22-90
E-mail: dr.nagy.orsolya@chello.hu
Fax: 06-1-239-03-15
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
1. rész: Tejtermékek
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
1. rész: Tejtermékek
o Tej, kakaó, joghurtok, fermentált tejtermékek
o Tejföl, túró
o Margarinok, vajkrémek
o Sajtok
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 6.200.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás
1) A rész meghatározása
2. rész: Húskészítmények
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték

Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
2. rész: Húskészítmények
o Felvágottak
o Májkrémek, pástétomok
o Füstölt áruk
o Húsok (baromfi, sertés, marha)
o Halak (tengeri halfilé, haltörzs, panírozott haltermékek)
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 13.200.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás
1) A rész meghatározása
3. rész: Pékáruk
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
3. rész: Pékáruk
o Kenyerek
o Zsemlék
o Kiflik
o Kalácsok, péksütemények
o Sütemények
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 5.050.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás
1) A rész meghatározása
4. rész: Zöldségek – gyümölcsök
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
4. rész: Zöldségek – gyümölcsök
o Gyümölcsök (friss, fagyasztott)
o Zöldségek (friss, fagyasztott, tisztított)
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 6.000.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás
1) A rész meghatározása
Üdítőitalok
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
5. rész: Üdítőitalok
o Rostos üdítők (gyümölcs és zöldséglevek)
o Szénsavas üdítők
o Szénsavmentes üdítők (teák)
o Ásványvizek (szénsavas és szénsavmentes)

Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 2.950.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6
meghatározás
1) A rész meghatározása
6. rész: Befőttek, konzervek
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
6. rész: Befőttek, konzervek
o Befőttek
o Konzervek
o Lekvárok
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 1.050.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7
meghatározás
1) A rész meghatározása
7. rész: Egyéb termékek
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
7. rész: Egyéb termékek
o Szárazáruk (tészták, levesbetétek)
o Levesporok, mártások, salátaöntetek
o Melegszendvics krémek
o Teafüvek, kávé, cappucino
o Étolaj és egyéb sütőzsírok
o Fűszerek
o Ízesítők
o Gabonamagvak, őrlemények
o Édességek (müzli szeletek, csokoládé, cukorka, keksz, szárított gyümölcs)
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 7.300.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8
meghatározás
1) A rész meghatározása
8. rész: Mirelitt termékek
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés Magyar Táncművészeti Főiskola konyhájának ellátásához szükséges
élelmiszer beszerzésére, a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően.
8. rész: Mirelitt termékek
o húskészítmények
o zöldségek
Összes Mennyiség: a dokumentációban meghatározott mennyiség és termékválaszték szerint.
Becsült érték: 2.250.000 HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
----------------------

