Az hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlati felhívása

1.) Az ajánlatkérő neve: Újhartyán Község Önkormányzata
Címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Telefon száma: 06-29/372-133
Telefax száma: 06-29/372-025
e-mail cím: jegyzo@ujhartyan.hu

2.) A tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme:
Kbt. 125.§ (2) a.) bekezdése szerint, a nyílt eljárás a Kbt. 92.§ a.) pontja alapján
eredménytelen volt.

3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Térítés mentes
Határideje, dokumentáció beszerzési helye és pénzügyi feltételei: az ajánlatkérő
dokumentációt készített és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg
minden ajánlattevőnek megküldi.

További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

4. ) A SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Élelmezési alapanyagok beszerzése
4.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
a) Építési beruházás [ ]

b) Árubeszerzés [x]

c) Szolgáltatás
megrendelés [ ]

Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[x]

Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[]

Szolgáltatási kategória

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[]

Részletvétel

[]

Ezek
kombinációja/Egyéb

[]

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv
II. mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye : 2367
Újhartyán, Béla gödör u.3.

NUTS-kód

NUTS-kód HU10

4.3) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés, melynek tárgya élelmezési alapanyagok beszerzése
4.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet
Fő tárgy 15800000-6
4.5) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [ ]
nem [x]
4.6) Részekre történő ajánlattétel

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók:
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [x]

4.7) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

5.) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

5.1) Teljes mennyiség:
A meghatározott mennyiségektől + 30 % eltérés lehetséges, termékkör:
1. mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek: 318 kg,
2. zöldség, gyümölcs,: 9.305,2 kg, 84,3 csomag, 80,2 db
3. savanyúságok: 773 kg,
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést az ajánlati dokumentáció
tartalmazza

6.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/09/02 (év/hó/nap)
befejezés 2013/06/30 (év/hó/nap)
7.) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

7.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő a késedelmes és a hibás teljesítés esetére szállításonként 10.000.-Ft kötbért köt
ki a dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő kiköti, ha a késedelem
meghaladja a 1 órát, úgy 100% meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az Ajánlattevő,
melynek mértéke szállításonként 20.000.-Ft.
7.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Előleg biztosítására nincs mód. Az ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét
az ajánlati dokumentációban rögzített feltételekkel a teljesítés igazolását követően a
teljesítésről kiállított számlát a teljesítés igazolásától számított 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Ajánlatkérő hivatkozik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§-ra is.

7.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy (adott esetben)
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása
nem követelmény, azonban felelősségük korlátlan és egyetemleges.
7.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
igen [ ] nem [x]

8.) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

8.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1.) Az eljárásban nem lehet
- Ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinél a Kbt. 60.§ (1) bekezdés
a)-h) pontjaiban és a 61. § (1) bek. d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak,
- Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akinél a Kbt. 61.
§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak,
2.) Kizárásra kerül Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
1.) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, illetve erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ (1) bekezdés a) pontja
szerint, az ajánlatában írásban kell nyilatkoznia, illetve jogosult igazolni, hogy nem állnak
fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
meghatározott kizáró okok.
2.) - A Kbt. 63.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén ajánlattevőknek) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve erőforrást nyújtó szervezetnek nyertessége
esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) és a 63/A § (1)
bekezdéseinek megfelelően kell igazolnia - ha ezt ajánlatában nem igazolta - hogy nem
állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró okok .
8.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
1) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a Kbt. 66.§
(1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi
pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
¬valamennyi általa vezetett számla száma
nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben volt-e
30 napot meghaladóan sorban álló
tétel¬bankszámláján a
Ajánlattevőnek és 10%-ot meghaladó mértékű
alvállalkozójának nyilatkoznia kell, hogy a
felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél
nem vezet számlát.
2) Ajánlattevőnek csatolnia kell az előző kettő
lezárt év (2007-2008) számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolóját a kiegészítő
mellékletekkel, könyvvizsgálói záradékkal
(amennyiben arra kötelezett), egyszerű másolati

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
Ajánlattevő és 10% feletti
alvállalkozója alkalmatlan ha:
1) Bármely bankszámláján a
nyilatkozat kiállítását megelőző egy
évben 30 napot meghaladó sorban
álló tétel volt.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának önállóan kell
megfelelnie.
2) Számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója alapján mérleg szerinti
eredménye 2007-2008-as évek
valamelyikében negatív volt.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának önállóan kell
megfelelnie.
Az előírt alkalmassági feltételek

példányban.

mindegyik rész esetében azonosak,
több részre történő ajánlattétel esetén
ezeket csak egyszer kell igazolni!

8.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevő(k) vagy a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k)
(továbbiakban: ajánlattevő) műszaki,
illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi
dokumentumok benyújtásával igazolják:
1) Az előző két évben (2008-2009)
teljesített legjelentősebb szállítás
ismertetésével a Kbt. 67. § (1) bek. a)
pontja és 68. § (1) bek. alapján, amely
tartalmazza a szállított áru megnevezését,
az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés
idejét, a teljesítés helyét, a teljesítés
előírásoknak, szerződésnek való
megfelelőségét, valamint az igazolást adó
fél nevét, elérhetőségét.

Az Ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó
alkalmatlan, ha:
1.) Nem rendelkezik 2008-2009 években
összesen teljesített, közbeszerzés tárgyának
adott részére vonatkozó minimum 1 db,
élelmiszerek szállítására vonatkozó, pozitív
szállítási referenciával.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának együttesen kell
megfelelnie.

2) Az érvényes tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedések egyéb bizonyítékaival, vagy a
Kbt. 68.§ (4) bekezdésnek megfelelő egyéb
igazolással.
3) A Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pontja
alapján–az áruk szállítására alkalmas,
érvényes engedéllyel rendelkező
szállítóeszközeinek bemutatásával

2.) Nem rendelkezik HACCP, vagy ezzel
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált (tanúsított) élelmiszerbiztonsági
rendszerrel, vagy a minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.
3.) Nem rendelkezik a megpályázott részben
szereplő áruk szállításához legalább 1 db - a
szállítandó áruk jellegének megfelelő –
érvényes engedéllyel rendelkező szállító
eszközzel.
Ezen alkalmassági feltételnek az
ajánlattevőnek és 10% feletti
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.

Az előírt alkalmassági feltételek mindegyik
rész esetében azonosak! Több részre történő
ajánlattétel esetén az 1. és 2. pontban
foglaltakat csak egyszer kell igazolni, a
szállítóeszköz esetében viszont a
megpályázott részekhez igazodva kell az
eszközt (eszközöket) bemutatni .
8.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]

9.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

9.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos [X ]

Gyorsított tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd [ ]
9.2) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma: 6
- SIRAKUSA Kereskedelmi Kft.
2700

Cegléd, Múzeum u. 8.

- NOWACO HUNGARY Kft.
2300

Ráckeve, Nowaco u. 1

-Jégszilánk Kft.
6000

Kecskemét, Matkói u. 18.

-HER-TRADE Kft.

2376

Hernád, Iskola u. 2.

-Fajth Márton vállalkozó
2367

Újhartyán, Fő u. 24.

-MOTINPEX Kft.
2310

Szigetszentmiklós, Ipari u. 1-7

9.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során
igen [ ] nem [X ]

10.) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

10.1) Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

10.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

11.) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

11.1) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/08/09 Időpont: 12
11.2.) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
Dátum: 2010/07/19
11.3.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések

benyújthatók : HU
11.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
11.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/09

Időpont: 12

Hely: Újhartyán Község Polgármesteri Hivatal 22367 Újhartyán, Fő u. 21. Nagyterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek?

igen [x] nem [ ]

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek

12.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. Eredményhirdetés időpontja: 2010. 08.12 17 óra
2. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. 9.01. 10 óra
3. A hiánypótlás a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosított.
4. Tárgyalás időpontja: 2010. augusztus 12. 17 óra
Tárgyalás menete: Ajánlatkérő egy tárgyalási napot tart.
Helye: Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2367

artyán, Fő u. 21. Nagyterem

Tárgyalási nap
- Az ajánlatkérő az ajánlattevő jelenlétében nyitja meg a tárgyalást és ennek során
rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki, vagy kik vesznek részt a tárgyaláson
(esetleges rendkívüli események lehetősége miatt az írásos ajánlatban célszerű lehet
több – írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott - személyt is
megjelölni) A cégkivonat szerint egyébként képviseleti és aláírási joggal rendelkező
személyek, természetesen a hatályos és hiteles cégkivonat alapján képviselhetik
ajánlattevőt;
- a tárgyalási napon az ajánlatkérő az Ajánlattevőnek lehetővé teszi, hogy egy
alkalommal módosítsa a tárgyalás során előzőleg tett megajánlását, pontonként.
5.Az ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. § (1) bekezdésére
vonatkozóan.
6. Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlatokat összefűzve, zárt csomagolásban 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati
példányban kéri benyújtani az ajánlatkérő közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi
határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből,
késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat minden oldalát
folyamatos számozással kell ellátni és az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének
alá kell írnia. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Élelmezési

alapanyagok beszerzése”. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig”.
8. Az ajánlattevő és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója csatolja az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem
régebbi cégkivonatát másolatban, illetve egyéni vállalkozói igazolványának, őstermelői
igazolványának hitelesített másolatát.
9. Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult
aláírási címpéldányát, aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem
a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást és a meghatalmazott aláírási
címpéldányát, aláírás mintáját.
10. Az eljárás nyertese az az érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattevő, aki a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtotta be. Az ajánlatkérő az eljárás
nyertesével köti meg a szerződést.
11. Amennyiben valamely rész tekintetében a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép,
úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a
szerződést, amennyiben Ajánlatkérő a második helyezett(ek)et is kihirdeti.
12. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján a minősítet ajánlattevői névjegyzékhez képest szigorúbban határozta meg.
13 A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
14. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció mellékletét képező táblázat
megfelelő kitöltése és az ajánlat részeként történő benyújtása.
15. Az ajánlati árak a szerződés időtartama alatt kötöttek, azt csak maximum minden év
március 15-ig a KSH által közölt inflációval lehet emelni, közös megegyezés alapján.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljes időtartama alatt
a nettó árat nem változtatja meg.

A. MELLÉKLET
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
KÖZ-Pálya Kft.
Postai cím:
Monori u. 30.
Város/Község
Újhartyán

Postai irányítószám:
2367

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
30/9794-658 vagy 20/983-0987

Címzett:
Göndör Gábor ügyvezető
E-mail:
globalgesztor@globalgesztor.hu
Internetcím (URL):

Fax:
29/372-315

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
KÖZ-Pálya Kft.
Postai cím:
Monori u. 30.
Város/Község
Újhartyán

Postai irányítószám:
2367

Ország:
Magyarország
Telefon:
30/9794-658 vagy 20/983-0987

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Göndör Gábor ügyvezető
E-mail:
globalgesztor@globalgesztor.hu

Fax:
29/372-315

Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek szállítása

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek szállítása
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
15220000-6
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 15211000-0
3) MENNYISÉG
Összesen: 318 kg az alábbi bontásban:
Halfilé: 318 kg.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS friss zöldség, gyümölcs szállítása

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
friss zöldség, gyümölcs szállítása
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 15300000-1
3) MENNYISÉG
Összesen: 9.305,2 kg, 84,3 csomag, 80,2 db az alábbi bontásban:
Alma kg 814
Banán kg 216
Mandarin kg
Narancs kg
Citrom kg 6

Körte kg 71,5
Dinnye kg
Őszibarack kg 24
Fejes káposzta kg 650
Kelkáposzta kg 600
Fokhagyma kg 4,5
Vöröshagyma kg 342
Póréhagyma db 34,2
Lilahagyma kg 4,5
Burgonya kg 4386
Uborka kg 64,2
Paprika kg 85,7
Retek csomag 84,3
Petrezselyem kg 74,3
Paradicsom kg 21,4
Karalábé kg 84,2
Sárgarépa kg 624,3
Karfiol kg 200
Zöld borsó kg 57,1
Zeller kg 104,3
Szárazbab kg 199
Mák kg 25
Dióbél kg 46
Főzni való Kukorica db 600
Sárgaborsó kg 30
Jégcsap retek kg 17,2
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS savanyúságok szállítása

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
savanyúságok szállítása
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 15331500-2
3) MENNYISÉG
Összesen: 773 kg az alábbi bontásban:
Vegyes vágott kg 150
Csemege uborka kg 208
Kovászos uborka kg 115
Céklasaláta kg 143
Savanyú káposzta kg 157
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI
HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

