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l. szAKAsz: AJÁNLATKÉRŐ
l.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: KöltsÓgvetisi lntézminy Gazdasági Szervezete
Postai cím: Kuruc Vitézek tere 17.
Város/KÖzség: Kisku nhalas

Postai irányítószám: 64CIO
ország: HU
Kapcsolattartási po nt(ok)
Címzett: $zécsényinéNagy Katalin igazgató
Telefon: 771422-SV0
E-mail: kigszkonyv@t-online. h u
Fax:771422-570
Az ajánIatkércí általános címe (URL): www'kigsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
l.2) Az ajánIatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium Vagy egyéb nemzetivagy szövetségi hatóság, vaÉmint regionális
vagy
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/Ügynökség Vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
Áhalán os közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
xGazdasági és pénzÜgyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében (is) végzi a beszerzést? nem
ll. SZAKASZ: A szERzŐDÉs rÁnoyl
ll.1) Meghatározás
:

il.1.1)

A szerződéshez rendelt elnevezés Lamb konyha 12 havi étkezéséhezszÜk*éges
ilelmiszer - alapanyagok b*seeret*se ?011
x.1.2) A szerződés típusa és az építésiberuházás, a szállítás, ilIetve a tetjesítés
helye ( Csak azt a kategóriát válassza építésiberuházás, árubeszerzés vagy
-

szolgáltatás -, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek)
tárgyának)
a)

Építésiberuházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, azajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítéshelye
NUTS_kód
b)

Árubeszerzés x
Adásvételx
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítéshelye Óvodai Főzokonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.
NUTS_kód l-{U331

5.

c)

Szolg áltatásmeg re ndelés
Szolgáltatási kategóri a száma
Ha a szerződés a 17-27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik,
e gyeté rt_e e n n ek a h rd etmé nynek a közzététe Iével?
i

A teljesítéshelye
NUTs-kód
ll.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló
szerz<ídések
il.1.4)

A szerződés Vagy a beszerzés(ek) rövid Ieírása Szállítási saerzŐdés lomb konyha 12
havi étkeztetéséhezszüksége élelmiszer-alapanyagok beseerzésére.
t. RÉsz:TEJ ÉsTfrJTERM*xrn: 2s40 KG' 3600 LITER, 3fiÜ00 DB, 250Ü DoBoZ
z. nÉsZ; ZÖLD$ÉG, GYÜn{ÖLC$: 15210 KG' 22Ü0 cs0MÜ,24300 DB
3. RÉ:$Z:MtREL|T ÉlrlHnlsz[REK: 13245 KG
4. RÉSZ; GYÜMÖLcsLEVEK, GYÜMÖLCs É$ZÖLDsÉGKoNZERVEK: 14980
D8,465 KG, 14OO LITER
s. RÉsZ: t-lusxÉszíruÉNyrx:2880 KG
6. RÉ$Z: sZÁRAz r*szrgrÉLÉx:a+tc xc
7' RÉsZ: BÁRoMFl FiÚ$RÉsZ[K: 7000 Ks
a' nÉsz:sERTÉs * ÉstvlnnHAHÚs nÉszrx: 8800 KG
g. RÉsz: SÜTolpARl TERMÉKEK: 820 KG,79260 DB
10. RÉsZ: FÜsZ*RTÁRu: 15021,28 KG, 6030 LlTrR, 4400 DB
il.1.5)

Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fo szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6

Közös

Kiegészítő szójegyzék

További
tárgyak:

15$$00s$-3
B322Ü0sCI-9

589S000-5
15897200-4
1S131700-2

1

1

5851

I

SO-9

2S0S-$
t s1 1 Üs00-2
'156'12500-6
15S72000-1

1

$1

1

r!.1.6)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
ll.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
|l.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke ( Csak a végleges összértéket kérjük
megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkka! kapcsolatban az V. A szerződés odaítéléseszakaszt
kérjük kitölteni )
Áfa nélkÜlx
Áfáva!
Áfakulcs (%) ,
Érter 40713428 Pénznem HUF
Vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb
ellenszolg áltatást tarta!mazó ajá n lat Pénznem
Áfa nélkÜl
Áfával
Áfakulcs (%)
lV' szAKAsz: ELJÁRÁS
lV.1) Az eljárás Íajlá4a
lV. 1' 1 ) Az eljárás fajtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
H irdetmé n y közzététe lével n d u ló tá rgya !ásos
Gyorsított tárgyalásos
H irdetmény nélküIi tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai U nió Hivatalos Lapjában történő
közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D' melléklet k) és l) pontjában felsorolt
esetekben)
Ajánlati/részvételi felh ívásn ak az Eu rópai U n ió H ivatalos Lapjában történő
közzététele nélkü! megvalósított beszerzés indokolása : a D. meIIékletet kérjük
,

i

kitölteni.
lV.2) bírálati szempontok
lv.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következrí részszempontok alapján

Szempont

Súlyszám

w.2.2)
Sor került-e elektronikus árverésre? nem
lV.3) Adminisztratív információk
rv.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
rv.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor kerüIt_e közzétételre? igen
lgen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Elozetes tájékoztató FeIhasználói oIdalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hónap/év)
Aján lati feIh ívás xEgyszerűs ített aján lati felh ívás (D B R)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /s 74 - 121401 2011l04l15 (nap/hónap/év)
Önkéntes előzetes át!áthatóságra vonatkozó hirdetmény
Hirdetmény száma a Hl-ben: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a Hl-ben: /S - (nap/hónap/év)
V.

szakasz: A SZERZóoÉs oDAíTÉLÉSE

Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Megnevezése Tej és tejtermókek
v.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2Ü11/Ü$/17 (év/hó/nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattevőlgazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Te * Di Trade Kft
Postai cím: Back Bernát u' 6"
Város/Község: $zeged
Postai irányítószám: s72s
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4) A szerződés értékérevonatkozó információ (csak számokkal)
Árn netru! x
ÁFÁ-vaI
Áfakulcs (%) ,
A szerz<Ídés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érter 650CIÜÜ0 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érter5017700 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett Iegalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

ÁrR nelrulx

ÁFÁ_val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb eIlenszolgáItatást tartalmazó ajánlat Pénznem
Árn nelxul

ÁFÁ-val
Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
v.5 )
Valószínűsíthető -e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerzodés teljesítéséhez?nem
lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alváIlalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéveltörténo teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
ÉrtexÁrn neltul: Pénznem:
Arány (rész): (%)
,

'
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
.---- (E szakaszbÓl szÜkség esetén tobb péld ány

használhat

)

---_-__:_:

szakasz: A SZERZODES ODAITELESE
Szerz dés száma: 2 Rész száma: 2 Megnevezése zoldség, gyijmolcs

V.

v.1)
Az eljárást )ezár dontés meghozatalának id pontja: 2011l0si17 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattev /gazdasági szerep! neve és címe
Hivatalos név: Andosa Market Kft.
Postai cím: Kossuth L. 62
'jt
Város/Kozség : Budapest
Postai irányít szám: 1 21 1
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4) A szerz dés értékérevonatkozo informácio (csak számokkal)
Árn nelrul x

ÁrÁ_val
Áfakulcs (%)
A szerz dés eredetileg becsÜlt osszértéke (adott esetben)
Érter 66Ü0ÜÜÜ Pénznem HUF
A szerz dés végleges osszértéke:
Értet6s47400 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz a1ánlat
ÁFA néIxulx
ÁrÁ_va!
Áfakulcs (%)
legmagasabb ellenszo!gáltatást tarta!maz ajánlat Pénznem
Árn nelrul
ÁrÁ_val
Áfakulcs (%) ,
,

,

Éves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
v.5 )
VaIószíntisíthető -e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerződés teljesítéséhez?igen
lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alválIalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéve!történő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Értet Árn nélru!: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
(E szakaszbol szÜkség esetén tobb péIdány
használhato) __---

szakasz: A SZERZŐoÉs oonírÉlÉse
Szerz dés száma: 3 Rész száma: 3 Megnevezése mirelit élelmiszerek

V.

v.1)

Az eljárást lezár dontés meghozatalának id pontja: 2011/CI6l17 (év/h /nap)
v.2)

A beérkezett ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevo/gazdasági szereplcÍ neve és címe
Hivatalos név: Jégtrade Kft
Postai cím: Régi [cseri ut 0127/3
Város/Kozség: Vecs*s
Postai irányít szám: 2220
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
!nternetcím (URL):
V..4) A szerz dés értékérevonatkoz informáci (csak számokkal)

Árn nolrulx

ÁrÁ_va!
Áfakulcs (%) ,
A szerz dés eredetileg becsiilt osszértéke (adott esetben)
Érter 53000Ü0 Pénznem H{."}F
A szerz dés végleges osszértéke:
Érter3679300 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáItatást tartalmaz a1ánlat
Árn neltul x
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartaImaz ajánlat Pénznem
Árn nelxul
ÁrÁ-va!
Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjtik megadni: az évek számát VAGY a honapok
számát
v.5 )
,

Va!ószínűsíthető -e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerződés teljesítéséhez?nem
lgen válasz esetén jelölje meg a szerztÍdésalvállaIkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéveltörténő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
ÉrterÁrn nelrul: Pénznem:
Arány (rész): (%)
'
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
----- (E szakaszbol sztjkség esetén tobb példány
hasznáIhatÓ)

szakasz: A SZERZŐoÉs oolírÉlÉse
Szerz dés száma: 4 Rész száma: 4 Megnevezése gyiirnolcslevek, gyÜmÖlcs és

V.

zoldségkonzervek
v.1)
Az eljárást lezáro dÖntés meghozatalának id pontja: 2011/Üsl17 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattev /gazdasági szerepl neve és címe
Hivatalos név: Mercator Kereskedelmi és $zolgáltato Kft
Postai cím: Kenyérgyári t 2
Város/K zség: $zeg*d
Postai irányítoszám: s725
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4)A szerz dés értékérevonatkozÓ informáci (csak számokkal)
ÁrR neIrul x

ÁrÁ-val

Áfakulcs (%) ,
A szerz dés eredetiIeg becstilt osszértéke (adott esetben)
Értet27Ü0000 Pénznem HUF
A szerzodés végleges osszértéke:
Érter2455120 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz ajánlat

ÁrR nelru!x

ÁrÁ_val
Áfakulcs (%)
legmagasabb e!lenszolgáItatást tartalmaz ajánlat Pénznem
Árn nelrul
ÁFÁ-val
Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjÜk megadni: az évek számát VAGY a h napok
számát
v.s )
Va! színtÍsíthet-e alváIlalkoz k, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerz dés teljesítéséhez?nem
,

,

lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéveltörténő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
ÉrterÁrn nelru!: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
l- (E szakaszbol szÜkség esetén tobb péIdány

használhat ) -:::l - ::--:
szakasz : A SZERZoDES oDAiTÉLÉsE
Szerzodés száma: 5 Rész száma: 5 Megnevezése HÚskészítmények

V.

v.1)
Az eljárást lezár dtintés meghozata!ának id pontja: 2011/06/17 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 4
V.3) A nyertes ajánlattevti lgazdasági szereplo neve és címe
Hivatalos név: Te * DiTlade Kft.
Postai cím: Beck Bernát u. 6')
Város/K zség: Szeged
Postai irányít szám: 6728
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4) A szerz dés értékérevonatkozo informácio (csak számokkal)
ÁrR nelrul
ÁFÁ_vaI
Áfakulcs (%) ,
A szerz<ídéseredetileg becstilt sszértéke (adott esetben)
Érter2000000 Pénznem HUF
A szerz rdés végleges osszértéke:
Érter1540600 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz ajánlat

ÁrA nélrulx

ÁrÁ_va!
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazo ajánlat Pénznem
Árn nelxul

ÁrÁ-val

.

Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi értékesetén kérjÜk megadni: az évek számát VAGY a h napok
számát
v.5 )
ValoszíntÍsíthet-e alvállalkozok, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerzodés teljesítéséhez?nem
lgen váIasz esetén jelolje meg a szerz dés alvállalkozok, illetve harmadik személyek
igénybevételéveltorténteIjesítése értékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
ÉrterÁrn neItul: Pénznem:

Arány (rész): (%)
'
Nem ismert
Az alválIalkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
(E szakaszból szükség esetén több példány
használható) --__V. szakasz : A

SZERZŐoÉs oDAíTÉLÉSE

Szerződés száma: 6 Rész száma: 7 Megnevezése baromfihús

v.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2Ü'l1/Ü$/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 és Szolgáltató Kft
Postai cím: Kenyérgyári út 2
Város/Község: $z*ged
Postai irányítószám: s725
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4) A szerződés értékérevonatkozó információ (csak számokkal)
ÁFA nelru! x
ÁFÁ_vat
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érter52Ü00CICI Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érter 4398s50 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó a1ánlat
ÁrA nélkulx
ÁFÁ_val
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáItatást tartalmazó ajánlat Pénznem

Árn netrul

ÁpÁ-val
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?nem
lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevéteIéveltörténő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Érter Árn nelrul: Pénznem:
Arány (rész): (%)
'
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó értéUarány rövid leírása (ha ismert)
,

(E szakaszbol szÜkség esetén tobb példány
használhat ) -_--- _-:-:
V. szakasz : A SZERZODES ODAITELESE
Szerz dés száma: 7 Rész száma: 8 Megnevezése se rtás * és marhahusrészek

v.1)
Az eljárást lezár d<intés meghozatalának id pontja: 2011l0s/17 (év/h /nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevo/gazdasági szerepl neve és címe
Hivatalos név: Mercator Kereskedelmi és $zolgáltato Kft
Postai cím: Kenyérgyári t 2
Város/Kozség: szeged
Postai irányít szám: 6725
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
!nternetcím (URL):
V.4) A szerz dés értékérevonatkozo informácio (csak számokkal)
Árn néltul x

ÁFÁ-val
Áfakulcs (%)
A szerz dés eredetileg becsiiIt osszértéke (adott esetben)
Érter8500000 Pénznem HUF
A szerz dés végleges osszértéke:
Érter713s500 Pénznem HUF
VAGY: a ÍigyeIembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartaImazo ajánlat
Árn nélxulx
ÁrÁ_va!
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb eIlenszo!gáltatást tartalmaz ajánlat Pénznem
,

Árn nelruI

ÁFÁ-val
Áfakulcs (%)
Éves vagy havi értékesetén kérjtik megadni: az évek számát VAGY a h napok
számát
v.5 )
VaI színtÍsíthetcí-e alvállalkozok, illetve harmadik személyek igénybevételea
szerz dés teljesítéséhez?nem
lgen válasz esetén jel lje meg a szerz dés alvállalkozok, illetve harmadik személyek
igénybevéte!évelt rténo teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Érter ÁrR nelrul: Pénznem:
Arány (rész): (%)
'
Nem ismert
Az alvállalkozásba adand érték/arány rovid leírása (ha ismert)
. (E szakaszbÓl SzÜkség esetén tobb példány
,

h aszn á l h ato) ---__---_----V. szakasz : A szERzÓoÉs

oDAírÉLÉsE

Szerződés száma: 8 Rész száma: $ Megnevezése sütőipari termékek
v.1)
Az eljárást lezáro döntés meghozatalának időpontja: 2Ü11/CI$l17 (év/hó/nap)
v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevő/gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Kalmár Teréz egyóni vállalkozÓ
Postai cím: Jokai u' 71.}
Város/Község : Kisku nhalas,
Postai irányítószám: 6400
ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
V.4) A szerződés értékérevonatkozó információ (csak számokkal)

ÁFR nélkulx
ÁrÁ_val
Áfakulcs (%)
A szerzodés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érter3500000 Pénznem HUF
A szerződés végIeges összértéke:
Értet350100o Pénznem HUF
VAGY: a figyeIembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ÁFn nélruIx
ÁrÁ-va!
Áfakulcs (%) ,
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
ÁrR nelrul
,

ÁFÁ_vaI
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok
számát
v.5 )
VaIószíntÍsíthető -e a!vállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevéte!e a
szerződés teljesítéséhez?nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevéteIéveltÖrténo teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokkal):
Értet Árn nelrul: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó értéklarány rövid Ieírása (ha ismert)
----- (E szakaszbol szÜkség esetén tobb példány
haszná]hat ) ----- __;::

szakasz: A SZERZODES ODAITELESE
Szerz dés száma: 9 Rész száma: 10 Megnevezése fiisaértáru

V.

v.1)
Az eljárást lezáro dontés meghozatalának

id

pontja: 2011/Ü6117 (évlh /nap)

v.2)
A beérkezett ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattevőlgazdasági szerep!ő neve és címe
Hivata|os név: Mercator Kereskedelmi *s $zolgáltato Kft
Postai cím: Kenyérgyári ut 2.)
Város/Község: $zeged
Postai irányítószám: $725
ország: HU
Telefon:
E-mai!:
Fax:
lnternetcím (URL):
V'4) A szerződés értékérevonatkozó információ (csak számokkal)

ÁFn nélxulx
ÁrÁ-vaI

Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsÜlt összértéke (adott esetben)
Érter 87000Ü0 Pénznem HUF
A szerződés végleges összértéke:
Érter 6316258 Pénznem HUF
VAGY: a figyelembe vett Iegalacsonyabb ellenszolgá|tatást tartalmazó a1ánlat
Árn nélrul x

ÁrÁ-val

Áfakulcs (%)
legmagasabb eIlenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem
,

Árn

netrut

ÁFÁ-val
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?nem
lgen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételéve!történő teljesítéseértékétvagy arányát (részét)(csak számokka!):
ÉrtexÁpR neltul: Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállaIkozásba adandó érték/arány rövid leírása (ha ismert)
(E szakaszbol szÜkség esetén tobb péld ány
használhato) Vl. szakasz: kiegészít informáci k
,

vr.1)

A szerz dés eu-aIapokb lfinanszirozott projekttel és/vagy nem programmal
kapcsolatos-e?
lgen válasz esetén kérj k felttintetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
vr.2)

További információk (adott esetben) Az ajánlattevok neve cÍme:
Andosa Market Kft. 1211 Budapest, Kossuth L. u.62.
Mercator Kft' 6725 $zeged, Kenyérgyári út 2'
Kalmár Teréz * Kalmár $ijtőipari Vállalkozás 6400 Kiskunha|as, Jokai u" 71.
Maus Kereskedelmi és $zolgáltatÓ Kft. 6725 $zeged, Kálvária sgt. 87,
Te * DiTrade Kft. 6728 $zeged, Back Bernát u. 6'
Jégtrade Kft' 2220 Vecsés, Rógi ecseri út 012713
Royal ll. SütőipariZrt. 6400 Kiskunhalas, szabadkai u' 90.
Szegedi siitödék Kft. 6725 Szeged, Gáz u. 1.
Busa Kereskedelmi és $zalgáltató Kfi. s10Ü Kiskunfélegyháza Molnár telep X.ker"
B8/8.
Gulyás János ÉsTársa Kft. 6745 Felgyo, Í|. ker. s*.
Mortak Fruit Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.
A nyertes ajánlattevő 70. $ (2) bekezdése szerinti mintisítése:
1. rész: kozép
2' rész: mikro
3' rész: kozép
4. rész: koeép
5' rész: kozép
6. rész: _
7. rész: kozép
s" rész: kÖzép
9' rész: kis
1Ü. rész: kÖzep
A 6' rész (száraz tésztafélék}eredménytel*n a Kbt. 92. $ a) pontja alapján
Vl.3) Jogorvoslati eljárás
Vl.3.1 ) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: KÖzbeszerzési ilontobieotts*g
Postai cím: Margit kri. 85"
Város/Község : Budapest
Postai irányítószám: 1024
ország: HU
Telefon: 06-1 -336-7775
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa. h u
Fax: 0S-1 -336-7775
lnternetcím (URL):
A békéltetésieljárásért felelős szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:

ország:

Telefon:
E-mail:
Fax:
lnternetcím (URL):
Vl.3.2) Jogorvoslati kéreImek benyújtása (kérjÜk kitölteni a V!.3.2. rovatot VAGY
szükség esetén a Vl.3.3. rovatot)

A jogorvoslati kére!mek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323' $-a alapján
Vl.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyÚjtására vonatkozó információ a kÖvetkező
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzésí Dontőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.

Város/Község : Budapest
Postai irányítószám: 1 024
ország: HU
Telefon: 06-1 -336-7776
E-mail : d ontobizottsag @kozbesuerzesek-tanacsa. h u
Fax: 06-1 -336-7778
lnternetcím (URL):
vr.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2Ü11 lÜ7l0s (év/hó/nap)
C. MELLEKLET
A ll. SZAKASZBAN (A SZERzooÉs TÁRGYA) EMLíTETT SZoLGÁLTATÁS!

KATEGÓRlÁK

Kategória száma1
Tárgy
1

Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáItatások2, beleértve a páncélozott járműve! végzett
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai kÜldemények szá!lítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
kÜldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai kÜldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
b

PénzÜgyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési
szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

I

Kutatási és fejlesztési szolgáItatások5

I

SzámviteIi, könywizsgálói

és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény_kutatási szo!gáltatások
11

Vezetési tanácsadó szolgáltatásokG és az ezzel összefÜggő szolgáltatások
12

Építészetiszotgáltatások; mélyépítési
szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolg áltatások; városrendezési és táj rendezési szolgáltatások; az ezekkel

összefÜggő tudományos és műszakitanácsadási szo!gáltatások; műszakivizsgá|ati
és elemző szolgáltatások
13

RekIámszolgáltatások
14

Épülettakarításiszolgáltatások és in gatla n kezelési szolg áltatások
15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16
Szen nyvíz_ és h u lladékkezelési szolgáltatások, fertőtten ítésiés hason Ió

szolgáttatások
Kategória száma 7
Tárgy

17
SzáIlodai és éttermi szolgáltatások
18

Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi száIlítási szolgáltatások
20
SzálIítási mellék_ és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások
22
Szemé lyzet-elhelyezési és _ellátási szolgá ltatások8
23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járműve| végzett
szolgáltatásokat
24
oktatási és szakképzésiszolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokg
27
Egyéb szo|gáltatások8 9
1
iránye]v 20. cikke szerinti (ll. A. mel!éklet) szolgáttatási kategÓriák
2 ^2004l18/EK
Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásórat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szollaltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírokés egyéb pénzügyieszközök kibocsátásával, eladásával,
vételévelvagyátruházásával kapcsolatos pénzÜgyi szolgáltatásokat és a jegybanki
tevékenységet(szolg á ltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a fold, meglévő építményvagy egyéb ingatlan
vétele,
illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyén pénziigyi feftételek
metlett
történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés elő1i, után vagy
azzal egy
időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonb"n
hatáIya alá tartoznak.
"'"i-irányelv

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményétkizárőlag az qánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszolgáItatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 A választottbírói és békéltetésiszolgáltatás kivételéve!.
7 A2004l18/EK irányelv 21' cikke szerinti (ll. B' melléklet) szolgáltatási kategóriák.
8 A munkaszerződések kivételével.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók á|tal kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével,saját vagy koprodukciós készítésévelkapcsolatos illetve a
műsorszolg áltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
D. MELLÉKLET
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele
nélkül megvalósított beszerzés indokolása
Kérjük, az alábbiakban adja meg a szerződés eIozetes hirdetménynek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában va!ó közzététele nélküli odaítélésénekindokolását. Az
indokolásnak összhangban kel! lennie a 2004118/EK irányelv vonatkozó cikkeive!.
(A 2007/66/EK irányelwel módosított, a jogorvosIati eljárás alkalmazásáról szó!ó
89/665/EGK irányelv értelmébena jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó,
a 2f. cikk (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő
lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő arra a döntésére vonatkozó
indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történőközzététele nélkÜl ítélioda. A Ierövidített határidő
igénybevételéhezkérjük, jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adjon részletes
információt lent.)
Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény elcízetes, a HL_ben való közzététele
nélküli, tárgyalásos eljárás alka]mazásának a 2004l18/EK irányelv 31 . cikk alapján
történő indokolása
i)

-a)
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek
be:
- Nyílt eljárásra

-

Meghívásos eljárásra

-b)

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési
céIlaIgyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés

esetén).
-c)
Az építésiberuházást, az árubeszerzést Vagy a szolgáItatás kizárólag egy
meghatározott a1ánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
- műszaki_technikai,
- mtÍvészetivagy
-kizárólagos jogok védelme.
-d)

Az ajánlatkérő általelőre nem látható okbólelőállt rendkívÜli sÜrgősség, az
irá

-e)

nyelvben meg h atározott szig orú feltételekkel összh

an g

ban

Kiegészítő építésiberuházás / árubesze rzés l szolgáltatás_megrendelés, az
irá nyelvben meg határozott szig orú feltételekke! összha n g ba n

-0
Korábbi építésiberuházás / szolgáltatás megismétlésétjelentő új építésiberuházás
/ szolgáltatás_ megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkeI
összhangban
-s)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól Vagy a
nyertes pály ázők egyikén ek
h)

Árutózsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
-i)

Különösen kedvezo feltételek melIett történó árubeszerzés:
_ az uzleti tevékenységétvégIeg beszüntető szervezettől
_csődeljárás, 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 követelményeknek'
A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb
indokolása
-k)

A szerzodés tárgyát az irányelv ll. B. melIékletében szereplő szolgáltatások képezik.
-r)

A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá
A fent említett lerövidített határidő igénybevéteIe érdekébena megfelelő fenti
rovat(ok) megjelölésén feIÜl kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra,
hogy az ajánlati/részvételifelhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történo
közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó
a 20o4l18lEK irányelv cikkeivel
tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését
(maximum
összhangban
500 szóban).

