EURÓPA! UNlÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier' 2985
Luxembourg, LUXEMBOU RG
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l nformáció
és on li ne formanyomtatványok: http://s im ap.eu ropa.eu
szÓLÓ H IRDETMÉNY
szERzŐDÉs oolírÉlÉsÉnŐL
l. szAKAsz: AJÁNLATKÉRŐ
!.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: KÖltségvetésilntézményGazdasági szervezete
Postai cím: Kuruc Vitézek tere 17.
Város/Község : Kisku n halas
Postai irányítószám: 6400
ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: $zécsényinéNagy Katalin igazgatÓ
Telefon: 771422-578
E-mail: kigszkonyv@t-on line. h u
Fax:771422-570
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kigsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
l.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenységevagy tevékenységei
Minisztérium Vagy egyéb nemzetivagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regioná!is vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség Vagy nemzetkozi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
Áhalán os közszolg áltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzÜgyek
Egészségtigy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
SzociáIis védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében (is) végzi abeszerzést? nem
ll. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA
l!.1) Meghatározás
:

!r.1.1)

A szerződéshez rendelt eInevezés Kuru* konyha 12 havi átkczósihez szlikséges
élelmiszer * alapanyagok b*szerzése 2011
|l.1.2) A szerződés típusa és az építésiberuházás, a szállítás, illetve a teljesítés
helye ( Csak azt a kategóriát válassza - építésiberuházás, árubeszerzés vagy

szolgáltatás -, amelyik a leginkább megfele| a szerzódés vagy közbeszerzés(ek)
tárgyának)
a)

Építésiberuházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, azajánlatkéro által meghatározott
követelményeknek megfeIelően
A teljesítéshelye
NUTS-kód
b)

Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítéshelye Bolcsődei Főzokonyha 640Ü Kiskunha|as, Kuruc vitézek tere 17
NUTS_kód HU331
c)

Szolg áltatásmeg re nde!és

Szolgáltatási kategória száma
Ha a szerzcídésa 17-27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik,
egyetért_e en n ek a h rd etmé nynek a közzétételéve ?
A teljesítéshelye
NUTs_kód
!l.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló
szerződések
i

l

!r.1.4)

A szerződés Vagy a beszerzés(ek) rövid leírása Se*llítási *zerződés kuruc konyha
1 2 havi étkeztetéséhezszijkságe élelmiszer-a!apanyagok beszerzésére.
t - RÉsz:TIJ ÉsTEJTERMÉxEx: 16s0 KG' 1Ü630 LITER, 1000 DoBÜZ, 117Ü0
DB
2. RÉsZ:ZÖLDSÉG' $YÜMÖLC$: 17045 KG, 10150 DB,900 CsoMÓ
s. nÉsz: MlREL|T ÉlrlmtszfiRf;K: s725 KG
4' R*sZ: GYÜMÖLC$LIVEK, GYÜMsLüs ÉsZÖLnsÉcKoNZERVEK: 935 DB'
355 KG' 37Ü0 L|TER
s. RÉsz: ltusxÉszíruÉruyEx:1660 KG
6. RÉ$Z: sZÁRAZ r*szrnrÉLÉK:2440 KG
7. RÉsZ: BARoMFIHÚS: 4120 KG
*. Rtlsz: sERTÉs - ÉstunnHAHÚsR[$Z[K: 415Ü KG
9" RÉsZ: surolp*nl TERMÉKIK: 440 KG' 45s3Ü nB
10. RÉsZ: FŰSZÉRTÁRu: 7549,9$ KG,2Ü0Ü DB,2Ü1Ü LlTrR
il.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kipgészítő szójegyzék
Fő szójegyzék

sss*sss*$

Fo tárgy:

t

További
tárgyak:

t $$*****-s
s33X***S-*
t s*ss***-$
$ sssptr**-s
$ st s{ Fs*-tr
t s*$t t **-s
'Í s$ * x***-*
t $t'$ ***s-a
t $s1ás**-s
t $$?****-t

il.1.6)

Aszez

dés a Kcizbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
ll.2) A szerz dés(ek) végleges sszértéke
|l.2.1) A szerz dés(ek) végleges cisszértéke( Csak a végleges sszértéket
kérjÜk
megadni, az cisszes szerz dést, részt és opciot beleértve; az egyes szerz
désekre
vonatkoz informáci kkal kapcsolatban az V. A szerzodés odaíiéléseszakaszt
kérj k kit lteni )
Afa nélk l x
ÁfávaI
Árakulcs (Yo)
'
Értek 3't *s*ss Pé nznem $""{t-$ $:
Vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartal mazo ajánlat / legmagasabb
ellenszolg áltatást ta rtal mazo aján lat Pé nznem
Ára nélkiil
Átaval
Árakulcs (%)
IV.

szAKAsz: ELJÁnÁs
'

Az eljárás fajtája
Az eljárás fajtája

IV.

1

)

lV.

1

.1)

Nyílt x

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
H rd etmé n y k zzétételéve l n d u o tá rg ya Iá sos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélkiili tárgyalásos
Ajánlati/részvételifelhívásnak az Eur pai Unio Hivatalos Lapjában ttirtén
k zzétételenélkiil megvalosított beszerzés (a D. melléklet k)-és l) pontjában felsorolt
esetekben)
Ajánlati/részvételi felh iváSnak az Europai Unio Hivatalos Lapjában torténo
kozzétételenélktiI megvalosított beszerzéS indokolása a D. mellékletet kérjÜk
i

i

l

:

kitolteni.
lV.2) bírálati szempontok
lv.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelot jelolje meg)

A legalacsonyabb osszegtj ellenszolgáltatáS
VAGY

H

Az osszességében legelonyosebb ajánlat
a kovetkezo részs zempontok alapjá n
Szempont

SÚlyszám

w.2.2)
Sor kerÍ.ilt-e elektronikus árverésre? nem
!V'3) Adminisztratív informáciok
rv.3.1)
Az ajánlatkéro által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
rv.3.2)
Az adott szerz désre vonatkoz an korábban sor ker lt_e kozzétételre?
lgen válasz esetén (válassza a megfeIel rovatot):
El zetes tájékoztat Felhasznál i oldalon kozzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a Hl-ben: /S - (nap/honap/év)
Ajánlati felhívás xEgyszerÍsített ajánlati felhívás (DBR)
Hirdetmény száma a Hl-ben: 2011 /s T4 - 121399 2u1fi4l15 (nap/h nap/év)
Önkéntes el<ízetes átláthat ságra vonatkozo hirdetmény
Hirdetmény száma a Hl_ben: /S _ (nap/h nap/év)
Egyéb korábbi kozzététel
Hirdetmény száma a Hl-ben: /S - (nap/h nap/év)

szakasz : A szERzoDÉs oDAírÉlÉse
Szerzodés száma: t Rész száma: 1 Megnevezése

V.

v. 1)

T*j t$* t*jt*r*r*k*k

Az eljárást lezár dcintés meghozatalának id pontja: 2011/06117 (év/ho/nap)

v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattev tgazdasági szerep! neve és címe
Hivatalos név: Te * Di Trade Kft
Postai cím: Back Bernát u. 6.)
Város/Kozség: Szeged
Postai irányít szám: 6728
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V..4)A szerz dés értékérevonatkoz informáci (csak számokkal)
Ápn nelrul x

ÁrÁ-vaI
Áfakulcs (%)
A szerz dés eredetileg becsliIt osszértéke (adott esetben)
Érter4200000 Pénznem HUF
A szerz dés végleges osszértéke:
Erték 3309500 Pénznem HUF
Y19Y, : figyelembe vett lega!acsonyabb ellenszo!gáltatást tartalmazo ajánlat
AFA nélkÜl x
ÁFÁ_val
Áfakulcs (%) ,
,

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem

PgT"93."bb
AFA
nélkül
ÁrÁ-vat

Afakulcs (%)
havi értékesetén kérjük megadni: az évekszámát
VAGY a hónapok
,

i'rT;ín'

v.s )
Valószínűsíthető -e a|vát|alkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételea
szerződés teljesítéséhez?nem
a|váltalkozók, illetve harmadik személyek
z.eillEtyt
P:la::i:^::jÍll-"]:[".T,:9.l:1":.?.|é.:
értékétvagy ,ranva(részét) (csak számokkal):
P;:li"Jf'::Íy:j,s1Í:i^,:!"ó'tése
Érter
Árn néIkÜl: Pé nzn"''

Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adand értéUarány rcivid leírása (ha
ismert)
(E szakaszb l sziikség esetén ttibb példány
használhat ) ----_-

szakasz : A SZERZ oÉsoonírÉlÉse
Szerz dés száma: 2 Rész száma: 2 Megnevezése zold*ég,
gyumcilcs
V.

v.1)
Az eljárást lezáro dcintés meghozatalának id<ípontja:
2011l 6117 (év/ho/nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 2
y..'3) A.nyertes ajánlattev /gazdasági szerepl
neve és címe
Hivatalos név: Andosa Market Kft"
Postai cím: Kossuth L. t 62
Város/K zség: Budapest
Postai irányít szá m: 1211
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4) A szerz dés értékérevonatkoz informáci (csak
számokkal)

Árn néltulx

ÁFÁ-val
Áfakulcs (%)
A szerz dés eredetileg becsÜlt cisszértéke(adott esetben)
Értet 1600000 Pénznem HUF
A szerz dés végleges sszértéke:
Erték 2767925 Pénznem HUF
Y19Y'.: figyelembe vett tegalacsonyabb ellenszolgáltatást tartatmaz ajánlat
AFA nélktilx
ÁrÁ-val
Áfakulcs (%) ,
,

l:9

T"93'-?
AFA nélkÜl
ÁFÁ-val

bb ellenszolgá ltatást

ta rta

lmazo

ajá

nlat Pénznem

Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
v.5 )
Valószínűsíthető _e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerződés teljesítéséhez?igen
lgen válasz esetén jelöIje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéveItörténőteljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Értet Árn nelrul: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alváIlalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
(E szakaszbol szÜkség esetén tobb példány
_"_-__;_-:
használhat )
,

szakasz: A SZERZODES ODAITELESE
Szerz dés száma: 3 Rész száma: 3 Megnevezése mirelit élelmiszer*k

V.

v.1)
Az eljárást lezár dontés meghozatalának id pontja: 2011/061"17 (évlho/nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevolgazdasági szerepl neve és címe
Hivatalos név: Jégtrade Kft
Postai cím: Regi Ecseri ut 012713
Város/Kozség: Vecsés
Postai irányít szám: 2220
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
!nternetcím (URL):
V.4) A szerz dés értékérevonatkoz informáci (csak számokkal)
Árn nélxul x
ÁrÁ_vat
Áfakulcs (%) ,
A szerz dés eredetileg becslilt osszértéke (adott esetben)
Érter270 000 Pénznem HUF
A szerz dés végleges <isszértéke:
Érter1838000 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz ajánlat
ÁpR nélxul x

ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmaz ajánlat Pénznem

Árn netrul

ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi értékesetén kérjÜk megadni: az évek számát VAGY a
számát

h

napok

v.5 )
Va!ószínűsíthető -e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerződés teljesítéséhez?nern
lgen váIasz esetén jelölje meg a szerződés alvá]!alkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéveltörténő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkai):
Érter Árn netrul: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó értéUarány rövid leírása (ha ismert)
(E Szakaszbol szÜkség esetén tobb péIdány
használhato) --

szakasz: A SZERZŐoÉs oonírÉlÉse
Szerz dés száma: 4 Rész száma: 4 Megnevezése gyÜmolcslevek, gyilmolcs s

V.

zoldségkonzervek
v.1)
Az eljárást lezáro dcintés meghozatalának id pontja: 2011/06117 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3)A nyertes ajánlattevo/gazdasági szerepl neve és címe
HivataIos név: Mercator Kereskedelmi és $zolgáltatÓ Kft
Postai cím: Kenyérgyári ut 2
Város/K<izség: Szeged
Postai irányít szám: s725
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
Y.a) n szerz dés értékérevonatkoz informáci (csak számokkal)
ÁrA nélkul x

ÁpÁ-val
Áfakulcs (%)
A szerz dés eredetileg becsÜlt sszértéke (adott esetben)
Érter 2000ÜCI0 Pénznem HUF
A szerz dés végleges osszértéke:
Erték 1654195 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalma z ajántat
ÁpR nélkulx
ÁrÁ-val
Áfakulcs (%)
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmaz ajánlat Pénznem
Ápn nelrut
ÁrÁ-val
Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjtrk megadni: az évekszámát VAGY a honapok
számát
v.5 )
,

,

,

Valószínűsíthető -e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerzodés teljesítéséhez?nem
lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alváIlalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéveltörténő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
ÉrterÁrn nelxul: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
(E szakaszbó! szükség esetén több példány
használható) --_--

szakasz: A SZERZŐoÉs oDAíTÉLÉSE
Szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Megnevezése Húskészítmények

V.

v.1)
Az eljárást lezáro döntés meghozatalának időpontja: 2011/0611 7 (év/hó/nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 4
V.3)A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Te * Di Trade Kft'
Postai cím: Beck Bernát u. 6.)
Város/Község: $zeged
Postai irányítószám: 6728
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4) A szerződés értékérevonatkozó információ (csak számokka!)
ÁrR nélxul x
ÁFÁ_val
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsÜlt összértéke (adott esetben)
Érter11Ü0000 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Értex 89270CI Pénznem HUF
VAGY: a figyeIembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó aján|at
ÁrA nélrul x
ÁFÁ_va!
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁrR nelrul

ÁrÁ-val

Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
v.5 )
Valószínűsíthető _e aIvállalkozók, iIletve harmadik személyek igénybevételea
szerződés teljesítéséhez?nem

lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik szeméIyek
igénybevételéveltörténő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Értet Árn neIxuI: Pénznem:
Arány (rész): (%)
'
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
(E Szakaszbol szukség esetén tobb példány
használhato)
V. szakasz: A SZERZŐoÉs oonírÉlÉse
Szerz dés száma: 6 Rész száma: 7 Megnevezése baromfihus
v.1)
Az eljárást lezár d ntés meghozatalának id pontja: 2011/06/1 7 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánIattev lgazdasági szerepl<Í neve és címe
Hivatalos név: Mercator Kereskedelmi és $zolgá|tatÓ Kft
Postai cím: Kenyérgyári t 2
Város/Kozség: $zeged
Postai irányít szám: s725
ország: HU
Telefon:
E-mai!:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4)A szerzodés értékérevonatkoz informáci (csak számokkal)
ÁrR nélkul x

ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
A szerz dés eredetileg becstilt sszértéke (adott esetben)
Érter 3400000 Pénznem HUF
A szerz dés végleges osszértéke:
Érter 2?87280 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tarta!maz ajánlat
Árn nélt<ul x
ÁpÁ-val
Áfakulcs (%)
legmagasabb elIenszolgáltatást tartalmaz ajánlat Pénznem
Ápn nelrul
ÁrÁ_val
Áfakutcs (%) ,
Éves vagy havi értékesetén kérjÜk megadni: az évek számát VAGY a h napok
számát
v.5 )
ValoszíntÍsíthet-e alvál|alkozok, illetve harmadik személyek igénybevéte!e a
szerzodés teljesítéséhez?nern
lgen válasz esetén jelcilje meg a szerzodés alválIalkoz k, illetve harmadik személyek
igénybevételévelt rtén teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Értet Árn nelrul: Pénznem:
,

Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adando értéklarányrovid leírása (ha ismert)
(E szakaszbol sziikség esetén tobb péld ány
hasznáIhato) --_

szakasz: A SZERZ oÉsoonírÉlÉse
Szerz dés száma: 7 Rész száma: 8 Megnevezése se rtás * és marhah srászek

V.

v.1)
Az eljárást lezár dcjntés meghozatalának id pontja: 2011/0$/17 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattev /gazdasági szerepl<í neve és címe
Hivatalos név: Mercator Ker*skedelmi es SzolgáltatÓ Kft
Postai cím: KenyÓrgyári ut 2
Város/Kcizség: Szeged
Postai irányít szám: 6725
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.'4) A szerz dés értékérevonatkoz informáci (csak számokkal)
ÁrA nélxul x
ÁFÁ_val
Áfakulcs (%) ,
A szerz dés eredetileg becstilt osszértéke (adott esetben)
Érter 4000000 Pénznem HUF
A szerz dés végleges osszértéke:
Erték 3270Ü00 Pénznem HUF
Yt9Y,.: figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazo ajánlat

AFA nélkiilx

ÁrÁ_vat
Áfakulcs (%) ,
Iegmagasabb ellenszolgáltatást tartalmaz ajánlat Pénznem
Árn neltul
ÁpÁ-val
Áfakulcs (%) ,
Eves vagy havi értékesetén kérji.rk megadni: az évek számát VAGY a honapok
számát
v.5 )
Va! színtÍsíthet-e alvállalkozok, il]etve harmadik személyek igénybevételea
szerz dés teljesítéséhez?nenr
lgen válasz esetén jelt]lje meg a szerzodés alvállalkoz k, ilIetve harmadik személyek
igénybevéteIéve!tortén teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkai):
Értet Árn neltuI: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adando érték/arány r vid leírása (ha ismert)

(E szakaszbol szÜkség esetén tobb példány
használhato) V. szakasz : A SZERZ oÉsooaírÉlÉse
Szerz dés száma: 8 Rész száma: 9 Megnevezése sut*ipari termékek
v.1)
Az eljárást lezáro dontés meghozata!ának id pontja: 2Ü't1l0s/17 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattev lgazdasági szerept neve és címe
Hivatalos név: Kalmár Teréz egyéni vállalkozÓ
Postai cím: Jokai u. 71.
Város/Kozség : Kisku n halas
Postai irányít szám: 6400
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V'4) A szerz dés értékérevonatkoz informáci (csak számokkaI)
Árn nélrul x

ÁrÁ-val

Áfakulcs (%)
A szerz dés eredetiIeg becsiilt osszértéke (adott esetben)
Érter 215Ü000 Pénznem HUF
A szerz dés végleges osszértéke:
Érter19396ÜÜ Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz ajánlat
Árn nélkul x
ÁpÁ_val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartaImazo ajánlat Pénznem
,

ÁrR netruI

ÁpÁ-val
Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjtik megadni: az évek számát VAGY a honapok
számát
v.5 )
Valoszín síthet -e alvá!lalkoz k' i!letve harmadik személyek igénybevéte!e a
szerzodés teljesítéséhez?n em
lgen válasz esetén jeIolje meg a szerz dés alvállalkoz k, illetve harmadik személyek
igénybevéte!éve!tortén teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokka!):
ÉrterÁrn neltu|: Pénznem:
Arány (rész): (%)
'
Nem ismert
Az alvállalkozásba adand érték/arány rovid leírása (ha ismert)
(E szakaszbol SzÜkség esetén tobb példány
,

h asz n á lh ato) -_-_-------_------V. szakasz: A sZERz DÉsoDAíTÉlÉse

Szerződés száma: 9 Rész száma: 10 Megnevezése fűszértáru
v.1)
Az eljárást \ezáró döntés meghozatalának időpontja: 2011i0s/17 (év/hó/nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Mercator Kereskedelmi ás SzolgáltatÓ Kft
Postai cím: K*nyérgyári út 2.)
Város/Község: $zeged
Postai irányítószám: $725
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
Y.+)n szerződés értékérevonatkozó információ (csak számokkal)

ÁrR nelrulx
ÁrÁ-val

Áfakulcs (%)
A szerzodés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érter 28ÜCI00Ü Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érter2806498 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó a1ánlat
,

Árn

nélt<ulx
ÁFÁ_vat
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
Árn nelxut

ÁrÁ_val
Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjtik megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
v.5 )
Valószínűsíthető -e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerződés teljesítéséhez?nem
lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéveltörténő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Érter ÁrR netrul: Pénznem:
Arány (rész): (%)
,

'
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
(E szákaszból szükség esetén több példány
használható) --___
Vt. szakasz: kiegészítő információk
vr.1)
A szerződés eu-alapokból finans zirozott projektteI és/vagy nem prog rammal
kapcsolatos-e?

lgen válasz esetén kérjÜk feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
vr.2)
További információk (adott esetben) Az ajánlattevcÍk neve címe:
Andosa Market K'ft. 1211 Budapest, Kossuth L. u. 62.
Mercator Kft' 6725 szeged, Kenyórgyári út 2'
Kalmár Terée * Kalmár sütőipari Vállalkozás 6400 Kiskunhalas, JÓkai u. 71.
Maus Kereskedelmi és $zclgáltató Kft" 6725 $zeged, Kálvária sgt' 87'
Te - Di Trade Kft. 6728 $zeged, Back Bernát u.6'
Jégtrade Kft' 2220 Vecsés, Régi ecseri út 012713
Royal ll. $ütőipariZrt. 6400 Kiskunhalas, $zabadkai u. 90'
Szegedi sütodék Kft. 6725 $zeged, Gáz u. 1.
Busa Kereskedelmi es $zolgáltatÓ Kít' s'lÜÜ Kiskunfélegyháza Molnártelep X.ker'
8818.

Gulyás János ÉsTársa Kft. 6745 Felgyo, ll. ker' 80.
Mortak Fruit Kft. 1157 Budapest, Nyirpalota út 5.
A nyertes ajánlattevő 7CI. $ {2) bekezdése szerinti minősítése:
1. rész: közép
2. rész: mikro
3. rész: koaép
4. rész: kozép
5. rész: közép
6' rész: 7. rész: kozép
s. rész: közép
9. rész: kis
1CI' rész: kozép
A 6' rész {száraz tésutafélék)eredménytelen a Kbt' 92' $ a) pontja alapján
VI.3) JogorvosIati eljárás
Vl.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: KözbeszerzÓsi ÜÖnteibizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község : Budapest
Postai irányítószám: 1024
ország: HU
Telefon : 06-1 -336-777S
E-mail: dontobizottsag@k*ebeszerzesek-ta n acsa. h u
Fax: 06-1 -336-7778
lnternetcím (URL):
A békéltetésieljárásért felelős szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
ország:
Telefon:
E-mai!:
Fax:

lnternetcím (URL):
Vl.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjÜk kitölteni a V!.3.2. rovatot VAGY
szükség esetén a Vl.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt' 323. $-a alapján
Vl.3.3) A jogorvosIati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: KÖzbeszerzési DönttÍbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1 024
ország: HU
Telefon: 06-1 -336-7776
E-mail : d ontobizottsa g @kozbeszerzesek-tan a csa. h u
Fax: 0S-1 -336-7778
lnternetcím (URL):
vr.4)
E hirdetmény feladásának dátum a: 2Ü11 l07/0s (évlhó/nap)

c. MELLÉKLET
A lI. SZAKASZBAN (A sZERZŐoÉs TÁRGYA) EMLÍTETT SZoLGÁLTATÁS!
KATEGÓR!ÁK
Kategória száma1
Tárgy
1

Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szo!gáltatások2, beIeértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és a futárszo!gálatokat, kivéve a postai kÜldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
kÜldemények szálIítását
4

Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5

Távközlési szolgáltatások
6

Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szoIgáltatások, b) Banki és befektetési
szolgáltatások4
7

Számítógépes és azzal összefüggő

I

szolgáltatások

Kutatási és fejlesztési szolgáItatások5

I

Számviteli, könywizsgálói

és könyve!ési szo!gáltatások

10

Piackutatási és kÖzvéIemény-kutatási szolgáltatások
11

Vezetési tanácsadó szolgáltatásokG és az ezzel összefÜggő szolgáltatások

12

Építészetiszolgáltatások; mélyépítési
szolgáltatások és integrált mélyépítési
á ltatások; az ezekkel
összefÜggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszakivizsgálati
és elemzó' szolgáltatások
szolg áltatások; városrendezési és táj rendezési szotg

13

RekIámszolgáltatások
14

Épülettakarításiszo!gáltatások és ingatIankezelési szolgáttatások
15

Kiadóiés nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16
Szen nyvíz- és h u Iladékkezelésiszolgáltatások, fertőtlen ítésiés hason ló

szolgáltatások
Kategória száma7
Tárgy
17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18
Vasúti szál]ítási szolgáltatások

í9

Vízi szállítási szolgáltatások

20
Szál!ítási me!lék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások
22

Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
oktatási és szakképzésiszolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9

27

Egyéb szo|gáltatások8 9
1 A2004l18/EK irányelv 20. cikke szerinti (ll. A. melléklet) szolgáItatási kategóriák
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti száIlítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírokés egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásáva!, eladásával,
vételévelvagyátruházásával kapcso|atos pénzÜgyi szolgáltatásokat és a jegybanki
tevékenységet(szoIgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építményvagy egyéb ingatlan vétele,
illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzÜgyi feftétebr meltett
történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy

időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv
hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményétkizáróIag az a1ánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszo!gáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 A választottbírói és békéltetésiszolgáltatás kivételével.
7 A2004l18/EK irányelv 21' cikke szerinti (ll. B' melléklet) szolgáltatási kategóriák.
8 A munkaszerződések kivételével.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével,saját vagy koprodukciós készítésévelkapcsolatos i!letve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
D. MELLÉKLET
Ajánlati/részvételifelhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele
nélkül megvalósított beszerzés indokolása
KérjÜk' az alábbiakban adja meg a szerződés eIőzetes hirdetménynek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélküIi odaítélésénekindokolását. Az
indokolásnak összhangban kell lennie a 2004118/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A 2007/66/EK irányeIwe! módosított, a jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló
89/665/EGK irányelv értelmébena jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozo,
a 2f. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő
lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő afra a döntésére vonatkozó
indoko!ását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történőközzététele nélkül ítélioda. A lerövidÍtett határidő
igénybevéte!éhezkérjÜk, jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adjon részletes
információt lent.)
Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény e!őzetes, a HL-ben való közzététele
nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 20o4l18lEK irányelv 31. cikk alapján
történő indokolása
i)

-a)
Nem é rkeztek be, illetve nem megfele lo ajá
be:
- Nyílt eljárásra

-

n

latok/részvéte li jeIe ntkezések érkeztek

Meghívásos eljárásra

-b)

A szóban forgó termékeket kizáróIag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési
céllal gyártják, az iránye|vben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés
esetén).
-c)

Az építésiberuházást, az árubeszerzést Vagy a szolgáltatás kizárólag egy
meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt

- műszaki_technikai,
- művészetivagy

-kizárólagos jogok védelme.
-d)

Az ajánlatkérő által e!őre nem látható okbóIeloállt rendkívüli sÜrgősség, az
irá nyelvben meg hatá rozott szigorú feltételekkel összh an g ba n
-e)

Kiegészítő ép ítésibe ru házás / á ru besze rzés l szolg áltatás-meg rendelés, az
irá nyelvben meg hatá rozott szigorú feltételekkel összh an g ban
-0
Korábbi építésiberuházás / szolgáltatás megismétlésétjelentő új építésiberuházás
/ szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekke!
Összhangban
-s)
Szolgáltatás megrendelése tewpá|yázati eljárás alapján a nyertes pályázótólVagy a
nyertes pály ázók e gyi ké n ek
h)

Árutőzsdén jegyzett és' beszerzett áruk esetén
-i)

KÜlönösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
- az uzleti tevékenységétvégleg beszüntető szervezettől
-csodeljárás, felszámolási eljárás Vagy hasonló eljárás során történő értékesítés
keretében
-i)

A nyílt vagy meghívásos eljárás Vagy Versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak
be érvényesVagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a
tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követe!ményeknek.
A HL-ben kozzétett ajánlati/részvételife!hívás néIkül megva!ósított beszerzés egyéb
indoko!ása

-k)

A szerződés tárgyát az irányelv lI. B. mellékletébenszereplő szolgáltatások képezik.
-r)

A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá
A fent em!ített lerövidített határidő igénybevételeérdekébena megfelelő fenti
rovat(ok) megjelölésén felül kérjÜk, adjon világos és érthető magyarázatot arra,
hogy az ajánlati/részvételifelhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában tÖrténő
közzététele néIkÜli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó
tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését
a 20o4l18lEK irányelv cikkeivel
(maximum
összhangban
500 szóban).

