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Ajánlatételi felhívás
Az etyeki Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi élelmiszer-nyersanyag
beszerzésére

Etyek Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban, mint: Megrendelő) pályázatot ír ki
Élelmiszer alapanyagok beszerzésére a 2018. évre vonatkozóan a Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvoda élelmiszer alapanyag szükségletének biztosítására. Kérem, hogy
szíveskedjenek árajánlatot adni az alábbi feltételek szerint.
A beszerzés 6 élelmiszercsoportban történik, melyek a következők:
1. mirelit áruk
2. gyümölcs, zöldségfélék, tojás
3. füszért áruk, malomipari termékek, italok
4. tőkehús, húskészítmények
5. pékáruk, sütemények
6. tej, tejtermék
Az egyes élelmiszercsoportok tekintetében az élelmiszerek, alapanyagok tételes listája és
mennyisége a mellékletben található.
A fenti élelmiszer csoportok mindegyike külön egységet képez. Ezekre külön-külön lehet
részajánlatot tenni. Egy-egy részajánlat vonatkozásában csak akkor érvényes az ajánlat, ha
annak minden elemére (minden terméksorára) ad ajánlatot az ajánlattevő.
A Megrendelő az egyes részek tekintetében külön-külön dönt a nyertes ajánlattevőről, akivel a
Megrendelő szerződést köt. Amennyiben valamely részre nem érkezik be érvényes ajánlat,
úgy a pályázat annak a résznek tekintetében eredménytelen lesz.
A megadott tételeket módosítani (a kiszerelést vagy a mennyiségi egységet megváltoztatni),
bármelyik tételt törölni, új tételeket beszúrni nem lehet, ellenkező esetben a Megrendelő a
részajánlatot érvénytelennek minősíti. Alternatív ajánlattétel nem lehetséges, így az
ajánlattevő csak egyféle ajánlatot tehet.
1.

Szállítandó mennyiségek:

Az eljárás tárgyaként szereplő élelmiszer-alapanyagok tételes listája és mennyisége egy
hónapra vetítve elektronikusan kerül megküldésre jelen felhívással egyidejűleg. Az Óvoda
évente 10 hónapon keresztül teljes kapacitással, 1 hónapig 50%-os kapacitással üzemel, 1

hónapig zárva tart. A részletes táblázatban szereplő mennyiségektől összességében vagy
arányaiban a tényleges felhasználástól függően +10%-os eltérés lehetséges.
Ahol az áru márkaneve feltüntetésre került, az áru egyértelmű minőségi meghatározása
érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben egyenértékű
(kiszerelés, tápanyag tartalom stb.) termék is ajánlható. Ebben az esetben az ajánlati
táblázatban egyértelműen utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben kell megadni azokat
az információkat (pl. gyártmánylap, igazolás), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő
termék valóban egyenértékű-e a kért áruval. Ha a Megrendelő a tudomására jutott
információk alapján arra a következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem állja meg a
helyét, úgy annak a terméknek és így ezáltal annak a résznek a tekintetében érvénytelennek
nyilvánítja az ajánlatot.
2.

Szerződés időtartama:

A Megrendelő valamennyi élelmiszercsoport tekintetében 2018. január 01-től 2018. december
31-ig terjedő időszakra állapítja meg a teljesítési időszakot.
3.

Szállítások időpontjai

Megérkezés a rendeletetési helyre a szállítási napokon 6.00 és 7.00 óra között.
Megrendelések, illetve a megrendelés módosítások utolsó időpontja: a szállítást megelőző
munkanapon déli 12.00 óra. A Megrendelő kötelező vállalásként előírja, hogy a megrendelés
a 2. és a 4. élelmiszercsoport esetében legkésőbb 2 órával a szállítás időpontja előtt
módosítható legyen.
4.

Rendeltetési hely

Minden rész esetében a teljes mennyiség tekintetében a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda
élelmezési konyhája (cím: 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.). Az ajánlati árnak magában kell
foglalnia az áruknak a gyűjtőcsomagolását, az erre a helyre történő szállítását, valamint a
konyha alkalmazottainak történő átadását. Az ajánlattevő az általa megajánlott áron felül
egyéb jogcímen (pl. szállítási díj, csomagolási díj, stb.) költséget nem érvényesíthet.
5.

Szállítási ütemezések

A szállításoknak a Megrendelő igényeihez igazodva kell történniük, amely előreláthatólag a
következő ütemezés szerint valósul meg:
1. Mirelit áruk: szállítás hetente 2 alkalommal
2. Zöldség, gyümölcs, tojás: szállítás hetente 5 alkalommal
3. Füszért áruk, malomipari termékek, italok szállítás hetente 1 alkalommal
4. Tőkehús, húskészítmények: szállítás hetente 5 alkalommal
5. Pékáruk, sütemények: szállítás hetente 5 alkalommal
6. Tej, tejtermékek: szállítás hetente 5 alkalommal
6.

Műszaki –szakmai alkalmasság
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A szerződés teljesítésére műszaki –szakmai szempontból alkalmatlan az olyan ajánlattevő, aki
nem működtet a beszerzés tárgyára vonatkozó HACCP vagy azzal egyenértékű
élelmiszerbiztonsági rendszert, vagy nem rendelkezik a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedésekkel, valamint, ha a szállítani kívánt termék bármelyike nem felel meg a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak. A minőségbiztosítási követelményeknek való megfelelés
igazolása ajánlattevő nyilatkozatával történik. Az ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia
arról, hogy az általa szállítani kívánt termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben
előírt feltételeknek.
7.

A szállításra, szállítójárművekre vonatkozó követelmények

Fokozott figyelmet kell fordítani a szállításra, az élelmiszer –szállító járművekre, és az
azokban alkalmazott tároló edényekre vonatkozó jogszabályi követelmények betartására.
Ilyen pl. a 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes szerinti igazolás megléte. Ezek
meglétét vagy betartását az ajánlattétel során nem kötelező igazolni, de ezen jogszabályi
előírások megszegése szerződésszegésnek minősül, és a hibás teljesítésre vonatkozó kötbér
fizetése mellett a szerződés megszűnését vonja maga után.
8.

Az árak érvényessége

A Megrendelő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt áremelést nem
érvényesíthet. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen eljárás során megajánlott termékeket
általános érvényűen, „akciós áron”, vagy tartósan árkedvezménnyel értékesíti, úgy a
Megrendelő részére is ezen akciós, illetve kedvezményes árakat köteles biztosítani az
árleszállítás, akció időtartama alatt.
9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A szerződésben kötbér kerül kikötésre a hibás vagy késedelmes szállítás esetére. A Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:187.§ (4) bekezdésének
megfelelően a kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződéssel
okozott , és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követleje. Az esetlegesen
felmerülő kötbér a soron következő szállítói számlában kerül érvényesítésre. Eseti jellegű,
kismértékű kötbér esetén az Megrendelő eltekinthet a kötbér érvényesítésétől.
Késedelmes teljesítésnek számít, ha az adott napi élelmiszer 7.00 óra után érkezik meg a
teljesítési helyre, de ezzel a felhasználás nem hiúsul meg.
Hibás teljesítésnek számít, ha a leszállított élelmiszer (alapanyag) nem felel meg a
dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű
felhasználásra (pl. sérült csomagolású, rövid szavatossági idejű, érzékszervi úton
megállapíthatóan nem elfogadható állagú), vagy ha nem a megrendelt mennyiségben érkezik
meg, illetve ha a szállítás beérkezése a késedelmes szállításnak meghatározott időpont utáni,
és ezzel a rendeltetésszerű felhasználása meghiúsul.
Nem teljesítésnek minősül, ha a megrendelt élelmiszer egyáltalán nem vagy nem a szállításra
előirányzott napon érkezik meg.
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10. Kötbér mértéke
Késedelmes szállítás esetén a késedelembe esés és a megérkezés között eltelt időszak minden
megkezdett órája után a késedelemmel érintett élelmiszermennyiség értékének 1%-a; hibás
teljesítés vagy nem teljesítés esetén az érintett mennyiség értékének 10%-a. Hibás teljesítés és
nem teljesítés esetén a szállító az érintett tétel ellenértékére nem tarthat igényt, kivéve, ha
hibás teljesítés esetén az Intézmény az áru átvételéről döntött. Ez utóbbi esetben az átvételkor
az Intézmény nyilatkozik, hogy az érintett tételeket milyen (csökkentett) értéken hajlandó
átvenni. Amennyiben a szerződő fél – előre nem látható, rajta kívül álló okból- eseti jelleggel
valamely szállítást nem lenne képes időben, vagy az előírtaknak megfelelően teljesíteni, akkor
intézkedhet, hogy - kizárólag ilyen esetben- helyette más szállító teljesítsen. Ez nem jelent
hibás teljesítést, vagy nem teljesítést, ha egyébként a teljesítés minden feltételnek megfelel, és
a Megrendelőt az akadályoztatásról annak felmerülése után haladéktalanul értesítik.
11. Fizetési feltételek
A teljesítés ellenértékét a Megrendelő a teljesítés igazolását követően, havonta kiállított
számla alapján, a szerződésszerű teljesítéstől számított 30 napos határidővel banki átutalással
teljesíti. A Megrendelő előleget nem folyósít.
12. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki
a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére
halasztást kapott;
b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
e) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjára
figyelemmel nem minősül független ajánlattevőnek;
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

13. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok
1. A jelen Árajánlatkérés mellékletét képező Ajánlati adatlap cégszerűen aláírva,
2. Az ajánlatkéréshez mellékletét képező, az egyes élelmiszercsoportokra vonatkozó
részletes ajánlatot tartalmazó táblázat aláírt, szkennelt és szerkeszthető formátumban
is (Microsoft Office Excell vagy Open Document Formats)
3. Az ajánlattevő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta (egyszerű másolatban).
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14. Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatot elektronikusan (e-mailben) VAGY papír alapon (személyesen vagy postai úton) kell
benyújtani az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: revesz.zoltan@etyek.hu
Személyesen/postai úton: Etyek Nagyközség Önkormányzata (2091 Etyek, Körpince köz 4.)
Az árajánlat elektronikus úton történő benyújtása: Az árajánlatot eredetiben alá kell írni, be kell
szkennelni, és e-mailben meg kell küldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott e-mail
címre .
Az árajánlat papír alapon való benyújtása: Az árajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által
cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban személyesen vagy postai úton kell megküldeni az
ajánlattételi határidőig a fent megadott címre.

Az ajánlattételi határidő 2017. november 14. 10.00 óra.
A pályázathoz kapcsolódóan tájékoztatás kérhető dr. Révész Zoltán önkormányzati és
igazgatási csoportvezetőtől telefonon vagy elektronikus úton (tel.: +36204254676, e-mail:
revesz.zoltan@etyek.hu).
15. Mellékletek:




szerződéstervezet
ajánlati adatlap
egyes élelmiszercsoportokra vonatkozó részletes ajánlati lap

Etyek, 2017. november 7.

Tisztelettel,
Garaguly Tibor
polgármester
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AJÁNLATI ADATLAP
„Az etyeki Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi élelmiszer-nyersanyag
beszerzésére” tárgyban
Árajánlattevő adatai:
Árajánlattevő neve:
……………………………………………
……………………………………………
Árajánlattevő székhelye:
……………………………………………
Árajánlattevő cégjegyzékszáma:
……………………………………………
Belföldi adószáma:
……………………………………………
Pénzforgalmi jelzőszám:
……………………………………………
Képviselő neve, beosztása:
A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy mobil száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Ajánlat:
megnevezés

bruttó ajánlati összár

1.

mirelit áruk

Ft

2.

gyümölcs, zöldségfélék, tojás

Ft

3.

füszért áruk, malomipari termékek, italok

Ft

4.

tőkehús, húskészítmények

Ft

5.

pékáruk, sütemények

Ft

6.

tej, tejtermék

Ft

Nyilatkozatok
 Ajánlattevő a beszerzés tárgyára vonatkozó HACCP vagy azzal egyenértékű
élelmiszerbiztonsági rendszert működtet
 Ajánlattevő által szállított termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt
feltételeknek.
 Az árajánlat érvényessége 30 nap.
 Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és
jogosultságokkal
rendelkezünk
(vagy
alvállalkozónk
rendelkezik),
az
árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.
 Ajánlatevő nem áll az ajánlattételi felhívásban szereplő kizáró okok hatály alatt.
 Az egyes élelmiszercsoportokra vonatkozó részletes ajánlat jelen ajánlathoz csatolásra
került.

Kelt:
……………………………………………
képviselő neve:
cég neve:
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