
HONV6DELMI MINISZTERIUM
BESZERZESI HIVATAL

N1t. szrirn: 378 - 1412016

. sz. p6ldriny

RESZVETELT FELHIVAS
Beszerz6si azonosit6: 87 0021 1 6-7 4l M8-0083

l) Az aj{nlatk6r6 neve, cime, telefon- 6s telefaxszimai, e-mail cime:

Honv6delmi Miniszt6rium Beszerz6si Hivatal
Cime: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.
Telefon: +36 1 433-80-12
Telefax: +36 1 433-80-07
Email : beszerzes@hm. gov.hu

2) a) A vilasztott eljiris:
A 228/2004. (VII.30.) Kormilnyrendelet (a tov6bbiakban Korm. rendelet) 55. $ alapjrin
hirdetm6ny kdzz6tetel6vel indul6 t6rgyal6sos eljdr6s.

b) a ryorsitott eljirris alkalmazdsinak indokolisa: nem gyorsitott elj6r6sr6l van sz6

c) annak feltiintet6se, hogr keretmegdllapodr{srril van-e sz6: nem keretmeg6llapod6sr6l
van sz6

d) elektronikus drver6s alkalmazris{ra keriil-e sor: nem keriil sor elektronikus
6rver6sre

e) A szerz6d6s meghat{rozisa, amire aj6nlatot k6rnek: Adesveteli szerzodds

3) a) A beszerz6s t6rg/a 6s mennyis6ge:

Megncvez6s Mc. (csom.)
Komplettirozott 6lelmiszercsomag 1. nap 1050 csom.
Komplettirozott 6lelmiszercsoma g 2. r,ap 1050 csom.
Komplettirozott 6lelmiszercsomag 3. nap 1050 csom.
Komplettirozott 6lelmiszercsomag 4. nap 1050 csom.

Komplettirozott 6lelmiszercsomag 5. nap I 050 csom.
Komplettirozott 6lelmiszercsomag 6. nap 1050 csom.

Komplettirozott 6lelmiszercsoma g7 . nap 1050 csom.

EZ 6lelmiszercsomaq I 050 csom.

Osszesen: 8..100 csom.

A beszerz6sre ter.vezell mennyis6gek - az ajinlati 6rak Iiiggv6ny6ben - 6lelmiszer
csomagonk6nt -5%-al elt6rhctnek.

A miiszaki kdvetelm6nyeket jelen r6szv6teli felhiv6s mell6klete tartaknazza, melyet az

el6zetes irdsos ig6ny benyujt6sa (faxl e-mail) alapjan tdrit6smentesen bocsrit Ajrinlatker6
rendelkczdsre.

A mriszaki kiivetelm6nyek 6tvehet6ek szem6lyesen is, munkanapokon 8.30-12.00
6rhig, a r,lszv€teli hat6rid6 napjrin 8.30-11.00 6rriig Ajrinlatk€r6 Dokument6ci6 ritvevd
helyis6g6ben (1134 Budapest, D6zsa Gydrgy tt 51. II. 6piilet ftildszint 17.).

b) A teljcsit6s helye:
MH Anyagelldt6 Raktrirb6zis (MH ARB) K<izponti Elelmezdsi Anyagakter, 1 135

Budapcst, Lehel u. 4l .
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c) Annak meghatirozisa, hogr az aj6nlattev6 a beszerz6s tdrryr{nak ery r6sz6re
tehet-e ajdnlatot: Nem

d) *A r6szajinlat t6tcl6nek szempontja: ---
e) Annak meghatrlroz{sa, hogr lehct-e tiibb vrlltozatri ajinlatot tenni: Nem

4) Az aj{nlatok elbirildsdnak szempontja:

Az ajinlatok elbir6ltisa a 228120M. (VII.30) Korm. rendelet 21. $ (2) bekezd6s a) pontja

alapjrin a legalacsonyabb 6sszegii ellenszolg6ltatris bir6lati szempont elve szerint t6rt6nik

a nett6 dssz6r figyelembe v6tel6vel.

5) A teljesit6s hatrlrideje, vagy a szerz6d6s id6tartama:

Szerz6d6skdt6st6l szrirnitott 1 20 naptriri nap.

6)* A nyertes kiiziis ajinlattev6kt6l gazdasdgi tirsasig l6trehozrisinak megkiivetel6ser --

7. a) A r6szv6teti jelentkez6s hatirideje: 2016. iinius 23. 11.00 dra.

b) A r6szv6teli jelentkez6s benyrijtisinak cime (helys6g, utca, h{zszim, emelet,

szobaszim):

Neve: Honv6delmiMiniszt6rium
Beszerz6si Hivatal

Cime: I 134 Budapest D6zsa Gytirgy rit 51. II. epiilet fiildszint 17.

HM BH dokumentici6 6tvev6 helyis6gben

(Ajdntatkird fethivja a tisztelr Riszvdtelre jelentkezdk .firy,elmdr, hogt a risndteli
jelentkezis jelen pontjdban megjeldlt helyre t0rtdn6 leaddsa qz rdsnileli ielentkezisek
bedrkezisinek iddpontia. A megjeldlt helyre tdrttn1 beliptetds iddt iginyel, ezirt a
beldplelds iddiginydt figgtelembe venni sziveskedienek. A riszvdteli jelentkezds

benytijtdsdnak pontos iddpontja az dtvdteli helyisdgben elhelyezett 6ra alapjdn CET

szerinl keriil megdllapitdsra.) A postai feladds kock6zatAt a Rdszvitelre ielentkezd
viseli.

Ugy46lfogadrisi id6: Munkanapokon 08.00- 1 2.00 k6z6tt

A r6szv6teli jelentkezds lead6sa: Munkanapokon 08.00-12'00 k6z6tt, a r6szv6teli
jelentkez6si hat6rid6 napjrln a r6szv6teli jelentkez6si hat6rid6ig.

Az Aj6nlatk6r6 a r6szv6teli jelentkez6st akkor tekinti hatririd6re benyfjtottnak, ha jelen

pontban megieltilt hat6rid6re 6s megadott cimre be6rkezett.

A k6sve be6*ezo r6szv6teli jelentkez6sek (a r6szv6teli felhivrisban meghatiirozott

hat6rid6 lej6rta utan nyujtottrik be) 6rv6nytelenek.

A r6szveteli jelentkez6s be6rkez6se soriin az irtvevo az Atvilel pontos id6pontj6t r|vezeti
a reszveteli jelentkez6st tartalmaz6 z6rt borit6kra, ami igazolja az 6wdtelt.

Postai felad6s eset6n:

Neve: HonvedelmiMinisztdrium
Beszerz6si Hivatal

Cime: 1555 Budapest Pf.: 74.

Amennfben R6szv6telre jelentkez6 ajrinlat6t postai riton k0ldi meg Ajinlatkdr6 r6sz6re,

minden esetben ezt a postacimet hasznilia.

Aj6nlatk6ro felhivja a R6szv6telre jelentkez6k figyelm6t arr4 hogy amennfben
r6szv6teli jelentkez6s6t postai tton kiildi meg, rigy vegye figyelembe, hogy a HM bels6

elosztrisi figyrendj6b6l ad6d6an az ajrinlatnak a postafi6kb6l az Ajrinlatk6r6hdz londn6
meg6rkez6se akar tiibb munkanapot is ig6nybe vehet. A postai feladis kockiaatit a

R6szv6telre jelentkez6 viseli.



c) A r6szv6teli jelentkez6s nyelve:

A r6szv6teli jelentkez6s nyelve magyar, joghat6s kivriltrisrira csak a magyar nyelvt
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. A R6szv6telre jelentkez<i a nem magyar nyelven

k6sztilt okmanyr6l felel<is magyar nyelvri fordit6st kiiteles csatolni kdzvetlenil a nem

magyar nyelven k6sziilt okmrinyt kiivet6en. Ellenkez6 esetben az Aj6nlatker6 ezen

dokumentumok tartalmet nem veszi figyelembe. Az Ajinlatk&o felel4s forditirs alatl azt

6rti, hogy az adott forditrist vagy hivatalos fordit6 kdszitette 6s a megfelel6 m6don

hitelesitette, vagy azRflsm5telre jelentkez6 k6szitette 6s cdgszeni al6ir6ssal hitelesitette, de

tartalme6rt mindket esetben az R6szv6telre jelentkez6 felel6s.

d) A r6szv6teli jelentkez6sek felbontisdnak helye:

A r6szv6teli jelentkez6sek felbontasdnak helye megegyezik a 7. b) pontban leirtakkal.

8.* Az (els6) tdrgrakis idSpontja, lefolytat6srinak menete, az ajinlatk6r6 6ltal el6irt
alapvet6 szabilyok:

- Az Ajtinlatk6r<i az Aj6nlatt6teli szakaszban minimum egy t6rgyalisi fordul6 megtartisdt
tervezi, melyre AjriLnlatk6rS ktl6n 6rtesit6st nem kiild Ajrinlattev6 r6sz6re.

- Trirgyal6s helye: HM Beszerz6si Hivatal X. emeleti trirgyal6term6ben (1135 Budapest,

Lehel utca 35-37.; III. dpilet X. emelet 1017. trirgyal6teran)

- A tri,rgyalAsok az ajri.nlattev6k nev6nek alfabetikus sorrendj6ben keriilnek megtartesra,

f6l 6ra kiil6nbs6ggel.
- Az elsd tdrgtaldsi fordulti idfipontja: az ajdnlattdteli hotdridf leidrtdt kdvetd 5,

munkanop, 10.00 dro.
- Aj6nlatk6r6 fenntartja magr{nak a jogot, hogy - ig6ny eset6n - tdbb t6rgyalesi fordul6t
tartson, ebben az esetben a k6vetkez<i t6rgyal6si fordul6t megel6z6 utols6 tr{rgyal6son

kertil meghatdrozhsra az rij t6rgyalisi fordul6 id6pontja, melyr6l Ajrinlattev6 kiiltin
6rtesitest kap.

- A targyaldsok sorin, amennyiben Ajrinlattev6 m6dositja ajrinlatrit, azt kdteles irdsban, az

Ajrinlatker6 r6sz6re legk6s6bb a v6gleges ajAnlattdteli hatririd6ig benyujtani.

- A t6rgyal6st, illetve trirgyalisokat k6vet6en a v6gleges aj6nlat benytijtrls6nak hatrirideje:

Ajrinlattev6vel lefolyatott utols6 t6rgyal6son meghatrirozottak szerint.

9) A jogi, p6nziiryi, gazdasdgi, miiszaki 6s szakmai alkalmassrig elbir6ldsihoz sziiks6ges

informici6k, a megkiivetelt igazolfsi m6d meghatirozitsiv al:.

a) A R6szv6telre jelentkez6 jogi helyzet6t tan{sit6 okiratok:

Az elj6r6sban nem lehet R6szv6telre jelentkez6 vagy alv61lalkoz6, aki eset6ben a

22812004. (VII. 30.) Kormrlnyrendelet 23. $ (l) bekezd6s valamint a 24. $ d) bekezd6s6ben

felsorolt kizAr6 okok fennillnak.

Megk6vetelt igazoLisi m6d:

R6szv6telre jelentkez6nek 6s a beszerz6s 6rt6k6nek l0 %-6t meghalad6 mertekben ig6nybe
venni kiv6nt alv6llalkoz6nak a 228/2004. (VII. 30.) Korm6nyrendelet 25. $ (2) bekezd6s

szerint kell igazolnta, hogy nem tartozik a 22812004. (VII. 30.) Kormdnyrendelet 23. $ (1)
bekezd6sben 6s a 24. $ d) pontjriban foglalt kizir6 okok hat6lya al6.

R6szv6telre jelentkez<inek 6s a beszerz6s 6rt6k6nek l0 %-rlt meghalad6 m6rt6kben ig6nybe
venni kiv6nt alvrillalkoz6nak a r6szv6teli jelentkez6si hatririd6 lejdrt6t6l szrimitott 60
napn6l nem r6gebbi keltez6sii eredeti c6gkivonattal, llletve azzal egyen6rt6kii egy6b

okirattal vagy azok kdzjegyzo 6ltal hitelesitett mdsolat6val kell igazolnia, hogy nem
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tartozik a 22812004 (VII. 30.) Korm6nyrendelet 24. $ d) pontj6nak hatfllya al6. Felhivjuk
R6szv6telre jelentkez<i figyelm6t, hogy a 60 napos hat6rid6 nem a ktizjegyzti 6ltali
hitelesites kelt6re, harem az okirat kirlllitrisanak kelt6re vonatkozik.

b) A minim{tis p6nziiryi 6s gazdasigi alkalmassrigi felt6telek meghatdrozisa, az azokat
bizonyit6 igazol6si mridok megiel6l6s6vel:

- A 22812004 Korm. rendelet 27. $ (1) bekezd6s a) pontja alapj6n a R6szv6telre
jelentkezri 6s a 22812004 (VII.30.) Korm. rend 31.$ (l) bekezd6s b) szerinti alvillalkoz6k
eset6ben csatoland6 a fb szhmlavezelti p6nziigl int6zm6nl6l szirmaz6 igazoliis, az al6bbi

tartalommal:

- a pdrzrntlzet mi6ta yezeti a sziml|jht, a sziirnl6n a r6szv6teli felhivds feladds6t6l
visszasziimitott 12 h6napban sorban rill6 t6telek voltak-e, ha igen hrinyszor 6s milyen
id<itartamban.

Aj6nlatker6 felhivja a R6szv6telre jelentkez6 figyelm6t arra, hogy a R6szv6telre
jelentkez6nek 6s a 228/2004 (VII.30.) Korm. rendelet 31.$ (1) bekezd6s b) szerinti
alv6llalkoz6inak a p6nziigyi, gazdas|gi alkalmass6g kdr6ben meghatiirozott felt6teleknek
kil6n-kiil6n, tin6ll6an kell megfelelniiik.

c) A minimitis miiszaki, szakmai alkalmassdgi felt6telek meghatr[rozrlsa, az azokat
bizonyitri igazol6si m6dok megieliil6s6vel:

- A 22812004 Korm. rendelet 28.$ (l) bekezdes a) pontja alapjin R6szv6telre jelentkez6

nyrijtsa be R6szv6telre jelentkezonek €slvagy a beszerz6s 6rt6k6nek 10%-6t meghalad6

mertekben ig6nybe venni kivrint alvrillalkoz6jinak a r6szv6teli felhivris felad6sit megel<iz6

36 h6napban befejezett, a beszerz6s t rgy|val (komplettirozott 6lelmiszercsomag
megegyezo term6k sz6llit6s6ra vonatkoz6 referenciri(i)t (legalibb a teljesit6s ideje, a

szerz6d6st kdt6 m6sik f6l, a sz6llit6s t6rgya, tov6bb6 az ellenszolgiiltatiis dsszege 6s a
kor6bbi szdllitds mennfs6g6re utal6 adat meglel6l6s6vel; valamint arra vonatkoz6
inform6ci6, hogy a teljesit6s szerz6d6sszenien t6rt6nt-e). A referencidt a 22812004 (Yll.
30.) Korm. rendelet 28.$ (4) bekezd6s szerint kell igazolni.

- A R6szv6telre jelentkez6 a 22812004.(YlL 30.) Korm. rendelet 28.$ (l) bekezd6s d) pontja

alapjan nyfijtson be az l-7, valamint az EZ csomagokb6l 2-2 darabot.

- R6szv6telre jelentkez<i 6s a beszerz6s 6rt6k6nek l0%-dt meghalad6 m6rt6kben bevonni
kiviint alviillalkoz6 a 22812004 Korm. rendelet 28.$ (1) bekezdes e) pontja alapjrin csatolja
be a beszerz6s tirgyfthoz illeszkedS az ISO 9001:2008 szabviiny vagy azzal egyen6rt6kii
szabviiny szerinti min6s6gir6nltrisi rendszer6nek 6w6nyes tanirsitvriny6t, vagy annak

hiteles mesolatrit.

A 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 29. $ (aa) bekezd6se alapjri,n, ha tdbb Rdszv6telre
jelentkez<i k<iz6sen nyujt be r6szv6teli jelentkez6st, a szerzodls teljesit6s6re val6
alkalmass6 min<isit6shez a R6szv6telre jelentkeztik egytittesen is megfelelhetnek.

A 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 29. $ (4b) alapjrin a 27. $ (1) bekezd6s a) 6s b) pontja
szerint igazolhat6 alkalmass6gi minimum kdvetelm6nyen kivtili alkalmassigi minimum
kdvetelm6nyeknek a R6szvdtelre jelentkez<i a beszerzds 6rt6k6nek tiz szizal6kitt nem
meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kivrint alvrillalkoz6val egy0tt is megfelelhet. A
beszerz6s 6rt6k6nek tiz sz{zalfikAt nem meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kivrint
alv6llalkoz6 az ellirt igazoliisi m6dokkal azonos m6don k6teles igazolni az adott
alkalmass6gi felt6telnek tiirt6n6 megfelel6st, tovibbti a r6szv6teli jelentkezdsnek

tartalmaznia kell ezen alv6llalkoz6 nev6t, cim6t.
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d) A R6szv6tclre jelentkez6 kizirris{nak, illet6leg teljesit6sre alkalmatlanni
min6sit6s6nek szempontjai:

Kizirisra keriil R6szv6telre jelentkez6, ha vele, vagy alvfllalkoz6jAval szemben
fennri,llnak a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23.$ (l) bekezd6s 6s a 24.$. d) pontja
alatt felsorolt kizar6 okok.

Alkalmatlan a R6szv6telre jelentkez6 6s a beszerz6s 6rt6k6nek l0 %-itt meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kivAnt alvellalkoz6, ha

- R6szv6telre jelentkez6nek vagy a 22812004 (VII.30.) Kormiinyrendelet 31. $ (1)
bekezd6s b) ponda szerinti alvillalkoz6nak a 27. $ (1) bekezd6s a) pontja szerint becsatolt,
fii sz6mlavezet6 p'nzint'zettol sz rmaz6 igazolfls alapj6n r6szv6teli felhivds feladis6t6l
visszaszrirnitott l2 h6napban volt 30 napot meghalad6 id6tartamri sorban rill6sa.

- R6szv6telre jelentkez6 6s a beszerzes 6rt6k6nek 10%-rit meghalad6 m6rt6kben bevonni
kivrint alvrillalkoz6 nern csatolta be a beszerz6s tirgyithoz illeszked6, az ISO 9001:2008
szabviny (vagy azzal egyen6rt6kff) szerinti min6s6girrinltrisi rendszer6nek 6rv6nyes
tanrisitv6nyiit, vagy annak hiteles m6solatrlt.

Alkalmatlan a R6szv6telre jelentkez<i, ha

- R6szv6telre jelentkez<i nem rendelkezik a r6szv6teli felhivris feladrisii megel6zo 36
h6napban befejezett, a beszerz6s mennyis6g6nek SlYo-Aval megegyez , szerz6d6sszenien
teljesitett szrillit6sra vonatkoz6 referenci6val.

- R6szv6telre jelentkez6 egydltal6n nem, illetve nem a r6szv6teli felhivrisban el5irt
darabszimri mennfs6get nyujt be, vagy az {ltala benyrijtott mintaterm6k nem felel meg a
mriszaki k6vetelm6nyeknek.

10.* Az 57. S (3)-(5) bekezd6s6ben foglaltak: -
ll. * Az aj6nlatk6r6 6ltal mfr kiv{lasztottak nevei 6s cimei: --

12. A hirdetm6ny feladisrlnak iddpontja: 2016. mijus 06.

13. a)* Keretmegf llapodf s eset6ben a keretmegrillapodis eldirt id6tartama: --

b)* Keretmegillapodis eset6ben a keretmegillapodisban r6szt vev6 gazdas:igi
szerepl6k l6tszima: --

14. A szerz6d6s v6dett foglalkoztat6k szim6ra fenntartott: Nem.

15. Egr6b informdci6k:

Beszerz6s azonosit6: 87 0021 1 6-7 4/048-0083
i gynt'zo V6mosin6 Ktzmds Anita ka. (tel: 1 I 47 4-1 | 1 I I 25 -3 60)
Az eljirfls azonosit6t a r6szv6teli jelentkez6sen 6s valamennf - az eljhrishoz tartozb -
dokumentumon a R6szv6telre jelentkez6k ttintess6k fel.

Aj6nlatk6r<i hianyp6tl6st biztosit a 22812004. (VII.30.) Korm. rendelet 42.$ (l) bekezdes

alapjan, kiv6ve a mintaterm6kek vonatkoz6s6ban, valamint az ijabb hi6nyp6tl6s soran a
korribban m6r megjel6lt hiinyok nem p6tolhat6ak.

A R6szv6telre Jclcntkez6 a r6szv6teli szakaszban nem tehct ajinlatot, az ilyen
r6szv6teli jclcntkez6s a Korm. rendelet 62. $ (f) b) pontja alapjin 6rv6nytelen.

Aj6nlatk6rci felhivja R6szv6telre jelentkez6 figyelm6t, hogy a teljesit6s megkezd6s6t
megel6zoet a meghat6rozott mintacsomagokat 6tadja az MH Logisztikai Kdzpont
Hadtdpf6n6ks6g kiemelt fbtisztje (61m.) r6sz6re, aki tcrm6k fajtrink6nt az egyik csomag
felbont6srival ellen6rzi a t6nyleges dsszet6teli, mennyis6gi, min6s6g meg6rz6si id5
megfelel6s6g6t. A mrisik mintacsomagot a min6s6g meg6rz6si id6 v6g6ig throlja, az

esetleges min6s6gi reklamSci6k kivizsg6l6srinak megkdnnlt6se 6rdek6ben.
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15.1. A r6szv6teli jelentkez6s formai kiivetelm6nyei:

A r6szv6teli jelentkez6st papir alapon eev pdld6nvban kell benyrijtani. A papir alapri
p6ldri,nyhoz csatolni kell a r6szv6teli jelentkez6st 1 p6ld6nyban elektronikus adathordoz6n
(elsz6 n6lktil olvashat6, de nem m6dosithat6 pdf. file) is.

A papir alapri r6szv6teli jelentkez6st az alibbiak szerint kell benyrijtani:

- a r6szv6teli jelentkez6st c6gszenien alil kell imi,
- roncsolismentesen, nem bonthat6 kdtesben,
- folyamatos, valamennyi inform6ci6t tartalmaz6 oldalsz6moz6ssal 6s

tartalomj egyz6kkel kell ell6tni,
- az oldalakat leszign6lva,
- zdrt csomagolisban (borit6kon c6gszerii al6iriissal).

- A borit6kon fel kell tiintetni: ,,R6szv6teli jelentkez6s a ,,Komplettirozott
6lelmiszercsomagok beszerz6se" t:irgyu 87002116'741048-0081 beszerz6s

azonosit6 sz6mri hirdetm6ny kiizz5tttelevel indul6 trirgyalisos kdzbeszerz6si

elj6r6sban; .r6szv6teli jelentkez6si hat6rid6t;,,CSAK BIZOTTSAGILAG
BONTHATO" feliratot.

- A r6szveteli jelentkez6snek tartalmaznia kell, hogy dsszesen h6ny lapb6l 6ll.

- A r6szv6teli jelentkez6st, a lapszrirnokat is feltiintet6 tartalomjeglzekkel kell
elletni.

- A r6szv6teli jelentkez6st a sztiveges r6szek tekintet6ben A./4 m6retri lapokon,
g6pelve 6s javitrisok, beszirriisok n6lkiil kell elk6sziteni.

- Az Al4 m6retn61 nagyobb formiitumri lapokat a mriszaki rajz elofud,sai szerint A/4
m6retiire kell hajtogatni 6s a r6szv6teli jelentkez6shez mell6kletk6nt kell csatolni.

Az Ajrinlatk6r<i felhivja a R6szv6telre jelentkez6 figyelm6t, hogy ahol az Ajanlatk6r6 a

22812004. (VII.30.) Korm. rendelet valamelyik pontjara hivatkozva k6r nyilatkozatot, ott a

R6szv6telre jelentkezti pontosan id1zze a logszabrill helyet.

15.2. Beadand6 ery6b igazol6sok 6s nyilatkozatok:

- A R6szv6telre jelentkez6 a csomagokban megaj6nlott 6lelmiszerekkel kapcsolatban

nyrijtsa be a term6kek gy6rt6inak HACCP (Vesz6lye1emz6s Kritikus Szabilyoz6si Pontok)

rendszerre vonatkoz6 6rv6nyes, a r6szv6teli felhiv6s feladis6t6l szrirnitott 2 6vn6l nem r6gebbi

igazol sht.Igazokis form6tuma lehet bels6, meghatalmazott szemdly vagy ktils6, fliggetlen fel
6ltal ki61litott.

- Az egys6gcsomagok csomagol6siira vonatkoz6an az alapf6lia szakit6 szilirds6ga ISO 527

szerinti, szakadisi n1,ul6sa ISO 527 szerinti 6s az MFI (2,16 kg190c) ISO 1133 szerinti
el6irrisoknak val6 megfelel<is6genek igazol6sa 6rdek6ben a R6szv6telre jelentkez6 nyijtsa be

a f6lia gy6rt6jit6l a r6szv6teli felhivas felad6sit6l visszasz6mitott I 6vn61 nem r6gebbi

nyilatkozat6t.

- A R6szv6telre jelentkez6 a csomagokban megaj6nlott 6lelmiszerekkel kapcsolatban

nyrijtsa be a term6kek t6panyag 6s allerg6n jel6l6si tirblir;atht. (csatolva 2.s2. mell6klet szerinti
2thbl zat)

- A R6szv6telre jelentkez6 nyilatkozzon, hogy a tanusitott min6s6girrinlt6si rendszer6t a

szerz6d6s teljes id<itartama alatt fenntartja.

- A R6szv6telre jelentkez6 nyrijtsa be c6giegyz6sere jogosult szem6ly(ek) eredeti vagy

k6zjegyzo riltal hitelesitett, vagy iigyv6d 6ltal ellenjegyzett a k6pviselet m6djrinak megfelel6

al6irSsi cimp6ldinyait.
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- A R6szv6telre jelentkez6 nf latkozzon a 22812004. (VII.30.) Korm. rendelet 3l . $ (l )
bekezd6s b) pontja alapjin a beszerz6s 6rt6k6nek l0%-6t meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni
kiv6nt alvdllalkozokr6l vagy azok nernl6t6r6l. A beszerz6s 6rt6k6nek l0%-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kivrint alvdLllalkoz6 eset6n nevezze meg iuon teriileteket 6s annak
szizalikos aniny6t, ahol az alvillalkoz6t ig6nlte kivriLnja venni.

- A R6szv6telre jelentkez<i nyilatkozzon, hogy a beszerz6s ert6k6nek 10%-6t nem
meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvrlllalkoz6 nem tartozik a kiziro okok hat6lya
ali.

- A R6szv6telre jclentkez6 6s a Korm. rendelet 31. $ (l) bekezd6s b) ponda alapjrin a

beszerz6s 6rtek6nek l0%-dt meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kivrlnt alvdllalkoz6
nyilatkozzon a sziml6it vezet6 p6nziigl int6zmenyekr6l, a ft szimlavezet6 p6nziigyi
int6zm6ny megiel6l6s6vel.

- A Rdszv6telre jelentkez5 nyilatkozzon annak tudomiisulv6telerSl, hogy a r6szv6teli
jelentkez6s, ill. az ajinlat elk6szites6vel 6s beadris6val kapcsolatos 6sszes ktilts6g a

R6szv6telre jelentkez6t terheli, eredm6nytelen eljdr6s eset6n az Ajrinlatkdr6 a felmeriilt
krilts6get nem t6riti meg.

- A R6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon annak v6llal6s6r61, hogy a 355/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapj6n elismeri a Kormdnyzati Ellen5rz6si Hivatal jogosultsdg6t a

szerz6d6ssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikdt6sek ellenSrz6s6re mind saj6t maga, mind
alvdllalkoz6i vonatkoz6siiban.

- A R6szv6telre jelentkez6 nflatkozzon annak elismer6s6rdl, hogy az Allami
Szdmvev6sz6k a 2011. 6vi LXVI. t6rv6ny 5. $ (5) bekezd6se alapj6n vizsgilhatja az

rillamh6ztart6s alrendszereib6l finanszirozott beszerz6seket 6s az illamhrlztart6s
alrendszereinek vagyoniit 6rint6 szerzSd6seket a megrendel5n6l (vagyonkezel6n6l), a

megrendel6 (vagyonkezel6) nev6ben vagy k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szem6lyn6l 6s

jogi szem6lyn6l, valamint azokndl a szerzodi felekn6l, akik, illetve amelyek a szerz6d6s

teljesit6s66rt felel6sek, tov6bbrl a szerzodbs teljesit6s6ben k6zremiik6d6 valamennyi
gazd6lkod6 szervezetnel.

- A r6szv6telre jelentkez6 nyilatkozzon arr6l, hogy jelen eljdrrlsban, tovdbbi nyertesk6nt
ttirt6n<i kihirdet6se eset6n a szerz<id6s teljesit6se sordn nev6ben 6s alvrillalkoz6ja nev6ben sem
jir el a 228/2004.(VII.30.) Korm. rendelet 7/A. $ szerinti <isszef6rhetetlens6gi szab6lyokba
iitk<iz5 szemely.

- A R6szv6telre jelentkez6 nflatkozzon arr61, hogy R6szv6telre jelentkez6 rendelkezik-e
NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g K6ddal (a k6d megadrisival), illetve amennyiben
nem rendelkezik, akkor nyilatkozzon arr61, hogy vrlllalja a megszerzflsihez sziiks6ges
adatszo196ltatiisi k6telezetts6get.

- A R6szv6telre jelentkez6 nyilatkozzon, hogy abeszazflsi eljrirds nyertesek6nt eleget tesz
a HM trlrca term6kkodifik6ci6s ter,6kenys6g6nek v6grehajtris6hoz sztiks6ges, az 6ltala
szrillitott term6kek azonosit6s6t szolgril6 adatszolg6ltat6snak a szerzSd6sben meghatArozottak
szerint, 6s a termdkazonosit6shoz sziiks6gcs dokument6ci6t az ajdnlatk6r6 rendelkez6s6re
bocs6tja.

- A Reszv6telre jelentkez6 nflatkozzon, hogy a mrlsolatban benytjtott dokumentumok az

eredetivel azonosak.

- A R6szv6telre jelentkez6 nflatkozzon, hogy nyertess6ge eset6n a szerzod|s al6ir6srira ki
jogosult.

- A Rdszv6telre jelentkez6 nyilatkozzon, hogy nyertess6ge eset6n az ellen6rt6k utal6srit mely
banksz6ml6ra k6ri (a bank 6s a banksziimlasziim megad6s:ival).
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- A R6szv6telre jelentkez6 nflatkozzon, hogy a kis- 6s k6zepv6llalkozrisokr6l, fejl6d6siik
trimogat6s6r6l sz6l6 trirv6ny szerint v6llalkozisa:

- mikoviillalkoz6snak
- kisv6llalkozdsnak
- kdzepvrillalkozdsnak mintisiil
- nem tarlozik a t<irv6ny hatilya al6.

- A R6szv6telre jelentkez6 nflatkozzon, hogy a miiszaki ktivetelm6nyekben

meghatiirozottaknak mindenben eleget tev6 term6ket ajiinl meg.

- A R6szv6telre jelentkezti nyilatkozzon, hory a csomagokban l6v5 friss gy6rt6sri

6lelmiszerek minris6g-meg6rz6si ideje a gyrirt6st6l sz6mitott minimum 36 h6nap, valamint a

term6kek a lesz6llitis id6pillanatiban rendelkeznek a minds6g-meg6rz6si id6 minimum 90%-

6val.

- A R6szv6telre jelentkez<i nflatkozzon, hogy az egyedi csomagol6sri term6kek jel<il6se

megfelel az I 169 l20l'l IEU rendelet el<iirrisainak.

- A R6szv6telre jelentkez<i nyilatkozzon an6l, hogy az ajirnlalteteli szakaszban

nyertess6g6nek kihirdet6se eset6n vrlllalja, hogy a felsorolt term6kekb6l meghatiirozott sz6mri

term6kmint6t rendelkez6sre bocs6jt a gyrirtiskdzi ellen6rz6s solin (kdzvetleniil a gy6rt6s

megkezd6sekor, err<il ertesiteni kell a HM V6delerngazdas6gi Hivatal Kutatds-, Fejleszt6si,

Min6s6gbiztositisi 6s Biztons6gi Beruhfzdsi lgazgat6sAg (tovribbiakban: HM VGH KMBBI)
k6pvisel6j6t), irn. tart6ss6gi pr6b6t valamint mikrobiol6giai vizsg6latokat v6grehajt6sa

c6lj6b6l. A vizsgrilatok a HM VGH KMBBI k6pvisel6je riltal meghat6rozott, akkredit6lt
6lelmiszervizsgdl6 laborat6riumban tdrt6nnek, a felmeriil6 vizsgr{lati kdlts6gek a HM VGH
KMBBI-I terhelik. Nemmegfelel6s6g, elt6r6s eset6n a k<ivetkez6 vizsglat k<ilts6gei az

Ajrturlattev6t (Elad6t) terhelik.

A bevizsg6l6sra kdtelezett term6kek (6-6 darab minta):
- Marhamdj-p6st6tom aluseal 75 g,

- M6jprist6tom 
,l30 

g,

- Pulykahris tejszines zdldbors6val t6p6zrir femdoboz 300 g,

- Sert6sm6j-p6stetom aluseal 75 g.

Az al6bbi vizsg6latokra:
- 120 6ra (5 nap) 50oC-on t<irt6n5 t6rol6s,
- mikrobiol6giai vizsg6latok (a 4/1998. (XI.l1.) EiiM rendelet szerint) a k6vetkez6ke:

iisszes mik6basz6m, szulfitredikdl6 clostridium, Bacilus cereus, aerob sp6r6s

bakt6riumok, Enterobacteriaceae, Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria
monocytogenes, E. coli, coliformok. C. perfringens.

Csatolva: l. sz. rnell6klet: Miiszaki k<ivetelm6nyek
2. sz. mell6klet: Term6kek tripanyag 6s allerg6n jel6l6si t6bl6zata

Budapest, 2016. m6jus .O--\.- letrr.(-r
Dr. Tomka Barnab

loigazgat6 T



1. sz. mell6klet

Miiszaki kiivetelm6nyek

,,Komplettirozott 6lelmiszercsomagok beszerz6se"

A komplettirozott 6lelmiszercsomagok tartalmrinak mcghatrlroz{sa:

H6tnapos 6lclmiszerk6szlet
1. nap

Kiszerel6s db

Marhallbsz6r pcirkcilt tdpozir
f6mdoboz

300 g 1

Hrisgomb6c t6szt6val <inmelegit6s 300 g 1

Marhamdj -p6st6tom aluseal 7\ o 2

Instant fokhagyma leves )Oc 1

Reggeli ital 2oe 1

Lapkakeny6r 6 lap 4

Tcapor 140 g I

Aszalt gytimdlcs 100 g I

Sz6locukor 8og I

Minifiutta gyiimtilcsos cukorka )o 5

Rrig6gumi (10 darabos) csomag 1

Krist6lycukor {o 6

Etelizesit6 )a 2

S6 1g 2

Szalv6ta 5 db-os csomag 1

Gyufa (norm61 m6retri biztonsigi) doboz 1

Pirotabletta (6 db-os csor.nag) db 1

Egy6ni melegit6 (hajtogathat6
f6mlap)

db 1

Osszesen: -t-t
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H6tnapos 6lelmiszerk6szlet
2. nap

Kiszerel6s db

Chilisbab dariilt marhahiissal
t6p6zrir f6mdoboz

300 g 1

Curry-s csirke <inmelegit6s 300 g I

Husp6st6tom aluseal 130 g 2

Paprik6s p6st6tonr aluseal 7og 1

Instant meggyleves 2oe I

Reggeli ital )Oo I

Lapkakeny6r 6lap 4

Teapor 140 g 1

Aszalt gyiimdlcs 100 g I

Szcilcicukor 80g i
Minifiutta gyiim<i1cs6s cukorka )o 5

R6g6gumi (10 darabos) csomag 1

Kristrilycukor 6

Etelizesit6 )o 2

S6 1g 2

Szalv6ta 5 db-os csomag 1

Gyufa (norm61 m6retti biztons6gi) doboz I

Pirotabletta (6 db-os csomag) db 1

Egy6ni melegit6 (hajtogathat6
f6mlap)

db I

Osszesen 34
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H6tnapos 6lelmiszerk6szlet
3. nap Kiszerel6s db

Rakott k6poszta tfpilzit
f6mdoboz

300 g 1

Birkaragu 6nmelegittis 300 g 1

Mijp6st6tom 130 g 2

Szallmis prist6tom aluseal 7og 2

Instant zdlds6gleves 2og 1

Reggeli ital 2oe 1

Lapkakeny6r 6lap 4

Teapor 140 g 1

Aszalt gyiim6lcs 100 g I

Sz6l6cukor 8og I

Minifrutta gyiim6lcs6s cukorka )c 5

R6g6gumi (10 darabos) csomag 1

Kristiilvcukor 5g 6

Etelizesit6 )c 2

S6 lg 2

Szalveta 5 db-os csomag 1

Gyufa (normil m6retii biztonsigi) doboz 1

Pirotabletta (6 db-os csomag) db 1

Egy6ni melegit6 (hajtogathat6
f6mlap)

db I

Osszesen: 35
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H6tnapos 6lelmiszerk6szlet
4. nap Kiszerel6s db

S6let p6colt libahrissal t6p6z6r
f6mdoboz

300 g 1

Z6lds6ges rigatoni dnmelegitSs 300 g 1

Marham6j -p6st6tom aluseal 75 o 2

Instant c6klalcves 2oe I

Reggeli ital 2os I

Lapkakeny6r 6lap 4

Teapor 140 g 1

Aszalt gyiim6lcs 100 g 1

Szril<icukor 8og I

Minifrutta gyiim6l cs<is cukorka )<t 5

Rdg6gumi (10 darabos) csomag I

Krist6lycukor 5o 6

Etelizesit6 )<t 2

So lg 2

Szalv6ta 5 db-os csomag I

Gyufa (norm61 m6retii bizonsrigi) doboz 1

Pirotabletta (6 db-os csomag) db I

Egy6ni melegit6 (hajtogatott
f6mlap)

db I

Osszesen: JJ
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H6tnapos 6lelmiszerk6szlct
5. nap Kiszerel6s db

Csirkemell pik6ns bamarizzsel
tdp6z r l6mdoboz

300 g 1

Paradicsomos bab 6nmelegitos 300 g 1

Uzsonnakr6m kolbisszal aluseal 75e 2

Instant zellerleves 7oe I

Reggeli ital 2oe 1

Lapkakeny6r 6lap 4

Teapor 140 g I

Aszalt gyiimdlcs 100 g 1

Sz<ilocukor 8og 1

Minifrutta gyiim<ilcs6s cukorka )o 5

R6g6gumi (10 darabos) csomag 1

Krist6lvcukor 5g 6

Etelizcsito )c 2

S6 lg 2

Szalv6ta 5 db-os csomag I

Glufa (normril m6retri biztons6gi) doboz 1

Pirotabletta (6 db-os csomag) db 1

Egy6ni melegitS (hajtogatott
f6mlap)

db 1

0sszesen: 33
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H6tnapos 6lelmiszerk6szlet
6. nap Kiszerel6s db

Pincepdrkdlt t6p 6zir ftmdoboz 300 g I

Zdlds6ges curry dnmelegitSs 300 g I

HtspAst6tom 130 g 2

Szalimis piist6tom aluseal 7oe I

Instant almaleves 2og I

Reggeli ital 2og 1

Lapkakenyer 6 lap 4

Teapor 140 g 1

Aszalt gyiim<ilcs 100 g I

Szolocukor 8og I

Minifrutta gyiimdlcs<is cukorka 2g 5

Rrig6gumi (10 darabos) csomag 1

KristSlvcukor 5o 6

Etelizesito )o 2

S6 lg 2

Szah,6ta 5 db-os csomag 1

Gyufa (normril meretr.i biztonsegi) doboz 1

Pirotabletta (6 db-os csomag) db 1

Egy6ni melegitS (hajtogatott
f6m1ap)

db I

Osszesen: 34
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H6tnapos 6lelmiszcrk6szlet
7. nap Kiszerel6s db

Pulykahirs tejszines z6ldbors6val
t6p6zir fimdoboz

300 g I

Burgony6s csirkeragu
6nmelegit6s

300 g I

Uzsonnakr6m baconnal aluseal 75g 2

Sert6sm6j -pist6tom aluseal 1\ o 2

Instant paradicsomleves 2og I

Reggeli ital 2oe I

Lapkakenydr 6 lap 4

Teapor 140 g I

Aszalt gytimrilcs 100 g I

Szol6cukor 8og I

Minifrutta gyiimdlcs6s cukorka )o 5

Rdg6gumi (10 darabos) csomag I

Kristiilycukor 6

Etelizesit6
.,U

2

S6 lc 2

Szalr,6ta 5 db-os csomag I

Glufa (norm6l m6retii biztons6gi) doboz I

Pirotabletta (6 db-os csomag) db I

Egy6ni melegit6 (hajtogatott
f6mlap)

db I

Osszcsen: 35
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Ery6ni zirolt 6lclmiszerk6szlct
EZ Kiszcrcl6s db

Angol reggeli 6nmelegit6s 300 g I

Uzsonnakrem baconnal aluseal 75g 2

Hrisp6st6tom 130 g 2

Sert6smrij -pist6tom aluseal 759 I

Lapkakeny6r 6 lap 4

Teapor 140 g I

Aszalt gyiirn6lcs 100 g I

Sz6kicukor 8og 1

Minifrutta gyiim<ilcs6s cukorka )a 5

R6g6gumi (10 darabos) csomag I

Krist6lycukor 6

S6 1g 2

Szalv6ta 5 db-os csomag 1

Viztisztit6 tabletta (3 db-os
csomag)

db I

Gyufa (norm6l m6retri biztonsrigi) doboz I

Pirotabletta (6 db-os csomag) db 1

Osszesen: 3l

A beszerz6s tirgtira vonatkozti min6s6gbiztositisi, 6tv6teli kiivetelm6nyek

- Minden csomag vizzir6 legyen.

- Az 6lelmiszerek rnin6s6g-meg6rz6si ideje a gyrirt6st6l sz6mitott 36 h6nap.

- Az 6lelmiszercsomagok gyiiri csomagol6sir term6keket brtalmazzanak a jelen leiris
tenn6k csoportlist6i alapjin irgy, hogy l-l csomag ritlagsulya ne haladja meg a 1800-2200
gramm/csomag t6meget.

- Az dnmelegitris 6telekre vonatkoz6 kdvetelm6nyek:
o Az 6tel v6kuumzifu:t aluminium tasakban legyen,
. A tdltStdmeg 300 g legyen,
o A melegit6si id6 maximum 12 perc legyen.

- A csomagok dsszetevriinek 6ssze:illitdsakor az italrror. levcsoor a kereskedelemb6l
beszerezhet6 6sszetev6k v6ltozatoss6g6t ismerve a csomag keszleteken beliil (Hll-H/1)
ugyanivon izii, fajtrljri 6sszetev6 nem szerepelhct.

I
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- Az egys6gcsomagok bama szinii 6lelmiszeripari eyiiit6csomaeolisra alkalmas 250 x
400 x 0.17 mm m6retiiek leeyenek.

- Az alapf6lia szakit6 szilirds{ea ISO 527 szerinti. szakadisi nvilisa ISO 527 szerinti
6s az MFI (2.16 ke/190 C) ISO 1133 szerinti el6irrisoknak feleljenek meg.

- A csomagol6 anvas f6lia vastassiga minimum 170 um. a gvffit6csomaqolis
AMPACET 18971 barna szfnii legyen.

- Az egys6gcsomagokon az ilebniszer komplettek megnevez6se egys6ges jel6l6ssel
t6rt6njen az akibbiak szerint:

A komplettirozott 6lelmiszer csomag I -7 jel6l6se: H/l -H/7-ig h6tnapos k6szlet, EZ
k6szlet.

- Az egys6gcsomagok egyik oldala feliilnyomott. A feliilnyomott oldal n6gy szeg6ly6n !!
cm-es betiinasvsisqal. Times New Roman betfftipussal |.artalmazza az alkalmazolt
csomagjeldl6st. (P6ld6ul: Hll ., Hl2. . .. stb) A jel6l6s alatt 22-es betiimdrettel
,,komrrlettirozott 6lelmiszer csomas" felirat. alatta a [mcn!!4gig!!i!!qg: p!: ,,Chilis
bab danilt hussal" felirat. Ezen feliil legyen feltiintetve a csomag tartalma !@
betrim6rettel. A feliilnyomdst TERMOFLEX 642 fekete fest6kkel vdgezzEk. A csomagok
alj6ra fel kell ttintetni a ,.min6s6g6t megoni" feliratot, amelyhez csomagolAskor be kell
b6lyegezni a t6nyleges min6s6g-meg<irz6si id6t (lejirati id<it).

- A csomagokba az egyes komponensek mell6 a !(lglggl5g4 l!lI! is be kell helyezni,
amely tartalmazza a csomag t6telenk6nti tartalm{t. kiszerel6s6t. srilyadatait. min6s6ei
mes6rz6si idei6t 6s enersia tartalmdt KJ/term6k 6s KcaUterm6k feltiintet6s6vel.

- A csomagokat a zint vdg€n a k<innyebb felnyit6st segit6 bemetsz6ssel l6ss6k el. A csomag
belsej6ben a kisebb term6keket simit6z6ras 20 x 15,5 cm-s PE mrianyag tasakba
csomagolj6k.

- A csomagokat gyiijt<icsomagolisban kell t6rolni. A ryffjt6csomagokis 500 x 280 x 430
mm-s, megerdsitett - legalfbb 5 r6tegfi - hullimkarton legyen, annak ziriisa ipari
csomagol6szalaggal tdrt6njen. A gyrijt5 csomagol6son trivolr6l is j6l lethat6 m6don az

egys6gcsomagok jel6l6se (H/1-H/7 , EZ), a csomagok tartalma, a szavatossigi id6 lej6rati
drituma keriilj<in feltiintet6sre.
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Egyszer haszn6latos egy6ni melegit6 eszkiiz mtiszaki leirdsa

Anyaga: rozsda6ll6 uryag. Ez az anyagmin6s6g feleljen meg mind a h<i6ll6s6gi

k6vetelm6nyekneh mind az egylb viligszerte elkepzelhet6 iddjarasi kdmyezeti, 6s egy6b

felhaszniil6si k<imyezeti hat6soknak, valamint a megrnunkrilis sor6n sziiks6ges

munkafolyamatoknak.
Anyag vastags6g: minimum 0.6 - 0.7mm
Megrnunk6l6sa: A legiobb formdtum a nagym6retii legakibb 3000 x 1500 x 0.6 mm-es lemez

legyen. A CNC stancol6g6p segits6g6vel keriilj6n kivrigrisra a lemez, valamint keriiljenek

beiit6sre megfelel6 m6retii 6s form6jir furatok, a megfelel6 6s a funkci6hoz n6lkiil6zhetetlen

helyekre.
A k6zep6n, ahol az 6g6shez sziiks6ges furatok vannak egy m6lyed6s keriiljdn benyomrisra,

mely a pirotablefta meretevel legyen arrinyos, ennek szerepe, hogy haszn6lat, alkalmazris

krizben sz6lben a tabletta a hely6n maradjon.
A lemez mattositott legyen, amelynek a szerepe, hogy v6letleni.il se csilloglon, ha 16 siit a nap.

M6ret: legal6bb 153 x 124 mm. A fent megadott m6retekt6l +l mm-el el lehet t6mi.
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Az egy€ni melcgit6 v inlatrajza:
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2. sz. mell6klet

Tdp6rt6kjeliil6s 1169l20lltEU rendelet szerint

Az adatokat 100g-ra tugt 100 ml-re vonotkozdan kell megadni
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Allergi{t vagr intolerancirit okozri anyagok a 1169l201llBU rendelet II. mell6klete
alapjin
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