KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozb

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Árubeszerzés

X

A Közbeszerzések Tanácsa
(Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító
kód_________________________________
______

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ
Postai cím: Petőfi Sándor út 13-15.
Város/Község: Mezőberény
Postai
Ország:
irányítószám Magyarország
:5650
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon: 66/515-578
Címzett: Szilágyi Tibor igazgató
E-mail: psg@mezobereny.hu
Fax: 66/515-580
További információk a következő címen szerezhetők be:
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I
mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Regionális/helyi szintű
X
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
X Oktatás
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a
közbeszerzési eljárást? nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés Különféle élelmiszerek beszerzésére.
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)
b) Árubeszerzés X
Adásvétel

X

A teljesítés helye
Ajánlatkérő címe.
NUTS-kód HU 332
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása X
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés a II.2.1. pont szerinti mennyiségű különféle élelmiszerek
beszerzésére és szállítására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Fő szójegyzék
Fő tárgy

15.80.00.00-6

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy vagy több részre X
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. Kenyér, péksütemény, zsemlemorzsa, sütőélesztő 27910 kg, 232426 db
2. Tej, tejtermékek 91940 db, 3530 kg, 1100 cs, 27600 l, 2000 doboz
3. Egyéb élelmiszer 96533 db, 25211 kg, 7530 l
4. Friss zöldség, gyümölcs 47915 kg, 3500 csomó, 10500 db
(- 35% eltérés lehetséges, részletesen a dokumentációban.)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE

VAGY: kezdés 2010/09/01 (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 és meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek
ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla
alapján a Kbt. 305.§-ban meghatározottak szerint. A kifizetéseknél a 2003. év
XCII. Törvény 36/A. §. alapján előírt igazolási mód teljesítése szükséges.
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III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem X
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:
 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a 61.§ (1) bekezdés d), továbbá a 61.§ (2)
bekezdés hatálya alá esik.
 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe kívánt venni alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bek. a)—c) pontjaiban és a 62.§
(1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) valamint a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése
szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt.
61. § (1) bekezdés a) - d) pontjainak, valamint a (2) bekezdése hatálya alá.
 A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni
ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok alá
eső alvállalkozót.
 Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel, illetve akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával, erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. §-ban
foglalt kizáró okok fennállnak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság
adatok és a megkövetelt igazolási mód: minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés
Az ajánlattevők vagy a Kbt. 71.§ (1)
értékének tíz százalékát meghaladó
bekezdés b) pontja szerinti
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók (továbbiakban:
alvállalkozó a szerződés teljesítésére
ajánlattevő) pénzügyi, gazdasági
alkalmatlannak minősül, amennyiben:
alkalmasságukat az alábbi
 a pénzintézeti nyilatkozat tartalma
dokumentumok benyújtásával
szerint nem tesz határidőre eleget
igazolják:
fizetési kötelezettségének, és a
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 az ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzintézetétől
származó 60 napnál nem régebbi
nyilatkozat /Kbt. 66.§ (1) bek. a)/
hiteles másolatban, a nyilatkozat
kiadását megelőző 1 évre
visszamenőleg, az alábbi
tartalommal:
- a számla megnyitásának dátuma,
- ajánlattevő fizetési
kötelezettségeinek eleget tett-e,
- az ajánlattevő számláján a
nyilatkozat kiadását megelőző 1
évben sorban állás volt-e, ha igen
milyen mértékű.

számláján a nyilatkozat kiadását
megelőző 1 évben 30 napot
meghaladó sorban állás fordult elő.
 az elmúlt három lezárt üzleti évben
bármelyikük adózás előtti
eredménye negatív.

 Továbbá
ajánlattevő/alvállalkozó
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a megjelölt és nyilatkozatot tett
számlavezető bankokon túlmenően
nem vezet más banknál számlát
(Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pont).
 A számviteli jogszabályok szerinti
éves
beszámoló eredeti vagy
egyszerű másolati példánya az
elmúlt három lezárt üzleti évre
(2007-2008-2009.)
vonatkozóan
(Kbt. 66. §. (1) bekezdés b) pont.
Amennyiben az ajánlattevő a
pénzügyi
gazdasági
követelményeknek más szervezet
(szervezetek) erőforrásaira való
támaszkodással kíván megfelelni,
úgy az adott erőforrás meglétét az
érintett szervezetnek a fentiekben
meghatározottak és a Kbt. 65.§ (3)(4) bekezdése szerint kell igazolnia, a
Kbt. 4. § 3/E. pontjára is
figyelemmel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság
adatok és a megkövetelt igazolási mód: minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés
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Az ajánlattevők vagy a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozók (továbbiakban:
ajánlattevő) műszaki, illetve
szakmai alkalmasságukat az alábbi
dokumentumok benyújtásával
igazolják:
 Az adott részre, élelmiszerre
vonatkozó HACCP tanúsítvány,
vagy annak megfelelő, a Kbt.
68.§ (4) bekezdéseiben foglaltak
szerinti tanúsítás, illetve ezzel
egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedésekre vonatkozó egyéb
bizonyíték hiteles másolata.
 Az ajánlattevőnek rendelkeznie
kell legalább 1 darab, az áru
típusának megfelelő, ÁNTSZ
engedéllyel/igazolással/szakvéleménnyel rendelkező szállító
gépjárművel. A rendelkezésre
állást igazolni kell tulajdon
esetén az arra alkalmas
igazolással (állóeszköz
nyilvántartással, leltárívvel,
számlával, forgalmi engedéllyel,
stb.), nem tulajdon esetén
bérleti, lízing stb. szerződéssel.
 Az előző három év (2007., 2008.
és 2009.) legjelentősebb
szállításainak ismertetése a
beszerzés tárgyában a Kbt. 67.§
(1) bekezdés a) pontja alapján
legalább a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, továbbá a
korábbi szállítás mennyiségére
utaló mennyiségi adat
megjelölésével a Kbt. 68.§ (1)
bekezdésében meghatározott
igazolások, illetve ajánlattevő
által tett nyilatkozat
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Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a szerződés teljesítésére
alkalmatlannak minősül, amennyiben:
 nem rendelkezik HACCP, vagy
azzal egyenértékű, az Európai
Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékaival.
 nem rendelkezik legalább 1
darab, az áru típusának
megfelelő, ÁNTSZ
engedéllyel/igazolással/szakvéleménnyel rendelkező szállító
gépjárművel.
 nem rendelkezik 2007., 2008. és
2009. év mindegyikében legalább
egy darab, egy megrendelő felé
teljesített az adott részre kiírt
éves mennyiségnek megfelelő
mértékű referenciával.
 az általa megajánlott termékek
nem felelnek meg a Magyar
Élelmiszerkönyvben
meghatározott
követelményeknek.

becsatolásával.
 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,
hogy az általa megajánlott
termék megfelel a Magyar
élelmiszerkönyvben
meghatározott
követelményeknek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem X
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

X

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem X
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem X
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap ) Időpont: 9:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 45.000 + ÁFA Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
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A dokumentáció árát, amely 45.000 HUF + ÁFA Dr. Varga Imre ügyvédnek
az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-20091729 számú
számlájára kell átutalni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap) Időpont: 9:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi
jelentkezések benyújthatók
HU
X

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás
esetén)
VAGY hónap(ok)ban:
lejártától számítva)

vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/26 (év/hó/nap) Időpont: 9:00 óra
Helyszín : Dr. Varga Imre 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. em. 206.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §. (2) bekezdése szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben) nem X

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
nem X
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/08/05 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
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2010/08/26
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció árát bizonyító banki bizonylat igazolását követően a
dokumentáció átvehető, a közbeszerzést lebonyolítónál az „A” melléklet II.
pontjában meghatározott címen, munkanapokon 800 órától 1200 óráig, illetve a
határidő leteltének napján 900 óráig. A dokumentáció a Kbt. 54. § (4)
bekezdése alapján is megszerezhető, a befizetési banki bizonylat csatolása
mellett. A dokumentáció ellenértékének befizetéséről számla kerül kiállításra.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: nyomtatott és kérelemre
elektronikus formában.
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 X
V.7) Egyéb információk:
1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c)
pontjaira azzal, hogy meg kell jelölni az ajánlatban a közbeszerzésnek
azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe; az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, illetve az erőforrást nyújtó szervezetet.
2) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan
személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a
nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E
jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz
csatolni kell. Aláírási címpéldányt másolatban. Amennyiben az aláíró
meghatalmazott úgy a meghatalmazást eredetiben kell csatolni.
3) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás
nyertesével
köti
meg.
Amennyiben
az
ajánlatkérő
az
eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot
tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel
köt szerződést.
4) Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt állított össze, a dokumentáció nem
ruházható át.
5) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozik a
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Kbt. 70.§ (2) és a 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra.
6) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem nyilatkozik a Kbt. 71.§ (3)
bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
7) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem csatolja a HACCP,vagy
azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai hiteles másolatát.
8) Kiíró késedelmes szállítás estére alkalmanként 50.000,-Ft kötbért ír elő.
9) Meghiúsulás esetére (szállítási tétel elmaradása) 500.000,-Ft kötbért ír
elő a kiíró.
10)
Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet,
melyet az ajánlathoz kitöltve kell becsatolni.
11)
Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó
valamennyi kockázat – beleértve a határidőn túli beérkezést is –
ajánlattevőt terheli.
12) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
13) Az
ajánlatokat
zárt
csomagolásban,
cégszerűen
aláírva,
tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, 1 eredeti és 2
másolati példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és a
másolati példányokat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti
példány számít mértékadónak. Az ajánlatot folyamatos oldalszámmal
vagy lapszámmal kell ellátni, minden tartalommal rendelkező oldalát a
cégjegyzésben szereplő képviselőnek szignálni kell. A borítékokat az
alábbi felirattal kell ellátni:
„Petőfi Sándor Gimnázium Élelmiszer beszerzés- Tilos felbontani az
ajánlattételi határidő lejártáig!”
14) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján az eljárás során teljes körben
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/06/23 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI
PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:Dr. Varga Imre
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba

Postai
irányítószám:
5600

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Varga Imre
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu

Ország: Magyarország

Telefon: 66/444-568
Fax: 66/444-568

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ
BESZEREZHETŐ

Hivatalos név:Dr. Varga Imre
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba

Postai
irányítószám:
5600

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Varga Imre
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu

Ország: Magyarország

Telefon: 66/444-568
Fax: 66/444-568

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL
BENYÚJTANI

Hivatalos név:Dr. Varga Imre
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba

Postai
irányítószám:
5600

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Varga Imre
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
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Ország: Magyarország

Telefon: 66/444-568
Fax: 66/444-568

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1. MEGHATÁROZÁS KENYÉR, PÉKSÜTEMÉNY, ZSEMLEMORZSA,
SÜTŐÉLESZTŐ

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Kenyér, péksütemény, zsemlemorzsa, sütőélesztő
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

15.80.00.00.-6

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
27910 kg, 232426 db
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 2. MEGHATÁROZÁS TEJ, TEJTERMÉKEK
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Tej, tejtermékek
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

15.80.00.00.-6

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
91940 db, 3530 kg, 1100 cs, 27600 l, 2000 doboz
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 3. MEGHATÁROZÁS EGYÉB ÉLELMISZER
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Egyéb élelmiszer
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

15.80.00.00.-6

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
96533 db, 25211 kg, 7530 l

14

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 4. MEGHATÁROZÁS FRISS ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Friss zöldség, gyümölcs
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

15.80.00.00.-6

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
47915 kg, 3500 csomó, 10500 db
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