
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telex- és telefaxszámai, elektronikus 

levelezési címe: 
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
 1041 Budapest, István út 14.  
 Tel.: (1) 231-3254 
 Fax.:(1) 231-3255 
 E-mail: budahazyg@ujpest.hu; bodgala@ujpest.hu; keszericzea@ujpest.hu 
 
 
2. A választott eljárás: egyszerű közbeszerzési eljárás 
 
3. A szerződés meghatározása: szállítási szerződés 
  
5. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, műszaki leírása, a minőségi követelmények 

és teljesítménykövetelmények meghatározása: 
  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére 2900 db karácsonyi 
csomag szállítása.  

 
A csomagoknak az alábbi termékeket kell tartalmazniuk: 
 

Termék megnevezése Mennyiség 
Milka Tejcsokoládé (alpesi, töltetlen) vagy azzal egyenértékű 
termék, amely kizárólagosan az alábbi összetevőket tartalmazza 
Összetevők: cukor, kakaóvaj, sovány tejpor, kakaómassza, 
tejsavópor, tejzsír, mogyorómassza, emulgeálószer (szójalecitin), 
aroma, kakaó szárazanyag legalább 30 %. Tartalmaz tejet, 
mogyorót, szóját. Tartalmazhat nyomokban egyéb dióféléket és 
búzafehérjét 

1 db (100 g) 

Pick Téliszalámi (füstölt, érlelt; turista méret) vagy azzal 
egyenértékű termék, amely kizárólagosan az alábbi összetevőket 
tartalmazza 
Összetevők: sertéshús, sertésszalonna, étkezési só, fűszerek, 
cukor, tartósítószer (E250) 100 g késztermék előállítása 156 g 
sertéshús felhasználásával készül 

1 csomag (kb. 
400 g) 

Gyulai kolbász vagy azzal egyenértékű termék, amely 
kizárólagosan az alábbi összetevőket tartalmazza 
Összetevők: sertéshús, gyártási szalonna, só, paprika-őrlemény, 
fűszerek, antioxidánsok (E300, E330), szacharóz, tartósítószer 
(E250), 100 g késztermék előállítása 161 g sertéshús 
felhasználásával készül 

1 csomag 
(védőgázas 

csomagolásban 
1 pár, kb. 250 

g) 

Nestlé Nesquik Instant cukrozott kakaóitalpor vagy azzal 
egyenértékű termék, amely kizárólagosan az alábbi összetevőket 
tartalmazza 
Összetevők: cukor, zsírszegény kakaópor (18%), emulgeálószer 
(szójalecitin), étkezési só, aroma, magnézium, kalcium, vitaminok 
(C-vitamin, niacin, e-vitamin, pantotén sav, B6-vitamin, B1-
viatmin, folsav). Nyomokban tejszármazékokat is tartalmazhat. 

1 csomag (200 
g) 

Pickwick tea (citromízű „Lemon”) vagy azzal egyenértékű 1 doboz (20 
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termék, amely kizárólagosan az alábbi összetevőket tartalmazza 
Összetevők: tea, aroma, szárított citromhéj (2,5 %)  

filter, 30 g; 1,5 
g/filter) 

Győri Balaton ostyaszelet, kakaós étbevonómasszával (30%) 
mártott, kakaós krémmel töltött ostya vagy azzal egyenértékű 
termék, amely kizárólagosan az alábbi összetevőket tartalmazza 
Összetevők: cukor, búzaliszt, szőlőcukor, hidrogénezett növényi 
zsír, növényi zsír, zsírszegény kakaópor (8%), növényi olaj, 
sovány tejpor, búzakeményítő, emulgeálószerek (szójalecitin, 
poliricinolsav poligliceridje) étkezési só, térfogatnövelő szer 
(nátrium-hidrogén-karbonát), aroma. Nyomokban földimogyorót 
és dióféléket tartalmazhat. 

1 db (30 g) 

Mogyi csemege-mix, pörkölt földimogyoró, mazsola, 
mogyoróbél, mandulabél, pörkölt kesudió, vagy azzal egyenértékű 
termék, amely kizárólagosan az alábbi összetevőket tartalmazza 
Összetevők: pörkölt földimogyoró, mazsola, mogyoróbél, 
mandulabél, pörkölt kesudió, növényi olaj, nyomokban egyéb 
olajos magvakat tartalmazhat 

1 csomag 
(védőgázas 

csomagolásban, 
100 g) 

Bonbonetti családi vegyes szaloncukor: citrom és narancs ízű 
zselés, valamint kókuszos és mandulamarcipán ízesítésű kakaós 
étcsokoládéba mártott szaloncukor, vagy azzal egyenértékű 
termék, amely kizárólagosan az alábbi összetevőket tartalmazza 
Összetevők: Citrom és narancs ízű zselés szaloncukor kakaós ét 
bevonómasszával mártva: cukor, ivóvíz, glükóz szirup, 
hidrogénezett növényi zsír, zsírszegény kakaópor (a 
bevonómasszában 12%), zselésítő anyag: pektin, étkezési sav: 
citromsav, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-bikarbonát, 
aromák: narancs, citrom, vanília, emulgeálószer: szójalecitin. 
Bevonatarány: legalább 20%. Nyomokban mogyorót, 
földimogyorót és tejport tartalmazhat!  
Átlagos tápérték 100g termékben: energia-tartalom: 
1524kJ/361kcal, fehérje: 0,7g , szénhidrát: 71,3g, zsír: 7,9g. 
Kókuszos szaloncukor kakaós ét bevonómasszával mártva: cukor, 
kókuszreszelék (15%), szőlőcukor, hidrogénezett növényi zsír, 
sűrített tej, glükóz szirup, zsírszegény kakaópor (a 
bevonómasszában 12%), alkohol, antioxidáns: aszkorbinsav, 
aromák: kókusz, vanília, emulgeálószer: szójalecitin, enzim: 
invertáz. Bevonatarány: legalább 20%. Alkohol-tartalom: 
legfeljebb 2v/m%. Nyomokban mogyorót, földimogyorót és 
glutént is tartalmazhat!  
Átlagos tápérték 100g termékben: energia-tartalom: 1947kJ / 
464kcal, fehérje: 2,2g , szénhidrát: 66,5g, zsír: 19,9g. 
Mandulamarcipános szaloncukor kakaós ét bevonómasszával 
mártva: cukor, hidrogénezett növényi zsír, tejsavópor, 
mandulamarcipán, 9% a korpuszban (cukor, mandula, 
nedvesítőszer: szorbit), glükóz szirup, szójaliszt, zsírszegény 
kakaópor (a bevonómasszában 12%), aromák: marcipán, vanília, 
enzim: invertáz, emulgeálószer: szójalecitin. Bevonatarány: 
legalább 20%. Nyomokban mogyorót, földimogyorót és glutént is 
tartalmazhat!  
Tápérték 100g termékben: energia-tartalom: 1944kJ / 463kcal, 
fehérje: 4,3g , szénhidrát: 68,6g, zsír: 19g. 

1 csomag (400 
g) 
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A termékek típusának, gyártmányának megnevezése csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt. 
 
Csomagok darabszáma: 2900  
 
Csomagolás módja: füles műanyag zacskóban, amely alkalmas arra, hogy a dolog 
épségét a fuvarozás és tárolás ideje alatt megóvja. Ajánlattevő a zacskókat műanyag 
rekeszekben köteles szállítani, melyeket ajánlatkérő folyamatosan, de legkésőbb 2010. 
december 10-ig szolgáltatja vissza az ajánlattevőnek. A műanyag rekeszek egymásba 
illeszthetőek, és függőlegesen egymásra pakolhatók legyenek.  A csomagolás és a 
szállítás költségei az ajánlati ár részét képezik, a megadott ajánlati áron kívül az 
Ajánlattevő semmilyen egyéb más járulékos költséget, díj nem számíthat fel.  

 
Szállítási időpontok: 2010. november 29. 8.00 és 13.00 között (2000 csomag), illetve 
december 1., 8.00 és 9.30. óra között (900 csomag) 

 
6. A teljesítés helye: 
  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Szociális Osztály 
 1042 Budapest, Király u. 12-14. 
 

A teljesítés határideje: 2010. december 1. 9.30. óra 
 

7. Ajánlattétel nyelve: magyar 
 
8. Ajánlattételi határidő, mely megegyezik az ajánlatok benyújtásának 

időpontjával: 2010. október 6. 10.00 óra 
 Az ajánlat benyújtásának címe: Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1041 Budapest, István út 14.) II. em. 67. 
iroda (Aljegyzői Titkárság) 

 
9. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2010. október 6. 10.00 óra 

Az ajánlatok felbontásának helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1041 Budapest, István út 14.) II. em. 64. 
tárgyaló 
 

10. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. október 27. 10.00 óra 
Az eredményhirdetés helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala (1041 Budapest, István út 14.) II. em. 64. tárgyaló 
 

11. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő a benyújtott 
számla átvételét követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. 

 
12. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 

szervezet: az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) bekezdés 
d) pontjában, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) a)-b) pontjaiban 
felsorolt kizáró okok fennállnak. 
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Igazolás/igazolási mód: 
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez 
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (2) bekezdés alapján a kizáró okok fenn 
nem állásáról nyilatkoznia kell. 
 

13. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10% meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó alkalmasságának igazolásához csatolni köteles: 

a. az összes számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi keltezésű, az ajánlattételi 
felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozó nyilatkozatát Ajánlattevő 
fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal: 

i. mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját, 
ii. fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, 

iii. számláján sorban állás volt-e és utoljára mikor; 
b. az előző két évi (2008, 2009.) könyvvizsgáló által auditált mérlegét és 

eredménykimutatását (egyszerűsített mérlege, beszámolója vagy konszolidált 
mérlege), ha erre a számviteli törvényalapján a vállalkozás köteles. Ha a vállalkozás a 
mérleg auditálására nem köteles, akkor csak az előző 2 évi mérleg és 
eredménykimutatás csatolása szükséges, 

c. az előző legfeljebb három év legjelentősebb szállításainak ismertetését (legalább 2 db, 
melyben feltünteti Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a 
szerződéskötő másik fél megnevezésével) 

d. az ide vonatkozó igazolásokat a másik szerződő félnek kell kiadnia és aláírnia, 
amennyiben a Kbt. 22.§ (1) bekezdés a)-e) pontja alá tartozik (minisztérium, 
Miniszterelnöki Hivatal, helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat 
stb.), más szerződő felek esetén elegendő az Ajánlattevő nyilatkozata. 
 

Amennyiben Ajánlattevő a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe kíván 
venni alvállalkozót, úgy a felsorolt iratokat és nyilatkozatokat alvállalkozó tekintetében is 
csatolni köteles. Ennek elmulasztása esetén az ajánlat érvénytelen. 
 
14. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10% meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére alkalmatlanná 
minősítésének szempontjai: 

a. a számlavezető pénzintézettől származó - 30 napnál nem régebbi - nyilatkozat szerint 
kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget, számláján 30 napot meghaladó sorban 
állás mutatkozik; 

b. Ajánlattevő saját tőkéje 2008. és 2009. évben kisebb a jegyzett tőkéjénél nem 
rendelkezik a beszerzés tárgyával azonos volumenű, ellenőrizhető (szerződő fél 
nevének, ellenszolgáltatás összegének, teljesítés idejének megadásával), legalább 2 db 
referenciamunkával az előző 3 éven belül. 

c. Ajánlattevő saját tőkéje 2008. és 2009. évben kisebb a jegyzett tőkéjénél, 
d. nem rendelkezik a beszerzés tárgyával azonos volumenű, (a szerződő fél nevének, az 

ellenszolgáltatás összegének vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatnak, 
a teljesítés idejének megadásával), legalább 2 db referenciamunkával az előző 3 éven 
belül. 

Az ajánlattevőnek és 10% feletti alvállalkozójának az a. és b. pontban foglalt feltételeknek 
önállóan, a c. és d. pontokban foglalt követelményeknek együttesen kell megfelelniük. 
 
15. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő 
ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. 



 5 

 
16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. november 16. 10.00 óra 
 
17. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2010. szeptember …. 

 
18. Ajánlatkérő a tárgyalás lehetőségét biztosítja-e: nem 
 
19. Részekre történő ajánlattétel: nem 
 
20. Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok): nem 
 
21. A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott: nem 
 
22.  Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83. §.–a szerint hiánypótlásra lehetőséget biztosít. 
 
23. Egyéb: 

-  Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

-  Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért 
ellenszolgáltatásra. Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

 
- Az ajánlatban meg kell jelölni: 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 
10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz 
igénybe 

b. az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének 10%-át meg haladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos 
arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni 

c. az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az 
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági 
minimumkövetelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezete 
erőforrására (is) támaszkodik, továbbá 

d. a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az 
érintett alvállalkozó nevét, címét. 

e.  
-  Ajánlattevő csatolni köteles:  

       - aláírási címpéldány fénymásolatát 
       -  a csomagban szereplő tételek megnevezését  
 

-  Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a dokumentációban kiadottaknak 
megfelelő tartalmú nyilatkozatot kell csatolni, az ettől eltérő formájú 
nyilatkozatokat is elfogadja Ajánlatkérő. 
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- Ajánlattevő az eredményhirdetés időpontját követő 30 napig ajánlatához kötve 
van. 

-  Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a következő 
legkedvezőbb Ajánlattevővel köti meg a szerződést.  

-  Az ajánlatot 1 eredeti és 3 másolati példányban folyamatos oldalszámozással 
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani a “ajánlattételi határidő előtt nem 
nyitható fel” feltüntetésével.  

-  A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie, a 
példányokat el kell látni az “eredeti ” illetve a “másolati ” szóval is. Az 
ajánlatot olyan személy aláírásával kell beadni, aki Ajánlattevő nevében 
jognyilatkozat tételére feljogosított. 

-  Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai 
kézbesítésből származó bizonytalanságok (az ajánlattételi határidő lejártát 
követő kézbesítés, a csomag megsérülése) saját kockázatát terhelik. 

-  Ajánlatkérő az eljárás során az a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 
rendelkezései szerint jár el. 

 
 
 

B u d a p e s t, 2010. szeptember …. 
 
 
 
 

 


