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                TÖKÖL 

 

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE: 
 

Jelen útmutató az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott meghatározott 

feltételek kiegészítésére, valamint egyéb, a KBT. előírásainak megfelelő feltételek rögzítését 

tartalmazza. A KBT rövidítés a 2011. évi CVII. Tv.-t  jelöli. A dokumentációban rendeletre történő 

utalás a 310/2011 Kormány Rendeletet jelöli.  

 

     I/1.       AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI: 

      Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolat valamennyi költségét az Ajánlattevő   viseli. Az 

ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségigény érvényesítést Ajánlatkérő 

semmilyen jogcímen nem fogad el az ajánlattevők részéről, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő a 

jelen közbeszerzési eljárást eredményesnek vagy eredménytelennek nyilvánítja.  Ajánlatkérő a 

benyújtott ajánlatokat és dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. 

 

     I/2.       KAPCSOLATTARTÁS: 

      Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás során a   

kapcsolattartás csak  írásban jöhet létre. Az ajánlatkérő a megadott elérhetőségein elhárít minden 

olyan megkeresését, amely nem dokumentálható a KBT előírása szerint.  

      Az ajánlatkérő elérhetőségei: URL: www.bvtokol.hu, E-mail: tokol.uk@bv.gov.hu vagy, Fax: 

+3624  479394. 

      Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek    

megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás megnevezését és KE számát. 

Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személy elérhetőségét, aki az eljárás során 

nyilatkozattételre, információ adására jogosult.  

 

      I/3.      AZ ELJÁRÁS NYELVE: 

       

      Az eljárás nyelve magyar, az ajánlatokat magyar nyelven kell beadni és az eljárás során a   

kapcsolattartás magyar nyelven történik. Amennyiben az ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot 

nyújt be ajánlatában, azt az ajánlattevő saját költségén köteles magyar nyelvre lefordítani. Ha a 

fordítást nem hivatalos fordítóiroda végzi el, az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

aláírásával nyilatkozzon, hogy a fordítás szövege megegyezik az idegen nyelvű dokumentummal. 
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     I/4.       AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA: 

   Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot fogadja el.    Az ajánlatok értékelése részenként történik, az egy részre érkezett 

ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlatot tévő ajánlattevővel köt szállítási 

szerződést az ajánlatkérő.  

  Egy ajánlattevő több részre is tehet ajánlatot, de az értékelés ebben az esetben is részenként történik. 

  Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő elállása esetén a második legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást adó ajánlattevővel köt szállítási szerződést. 

    

 

    I/5. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

Az ajánlatkérő kijelenti, hogy a fedezet a 2016. évi költségvetésében előirányzatként rendelkezésére 

áll. Az ajánlatkérő előleget nem fizet és előlegszámlát nem fogad be. A fizetési határidő minden rész 

esetében  a számla kézhezvételét követő 30 nap.  

A nyertes ajánlattevő számlát állít ki minden hónap 10-éig az előző hónapban végrehajtott szállítások 

összegéről. A számla mellékletét képezi az adott hónapban végrehajtott szállítások ajánlatkérő 

képviselője által igazolt szállítólevelei. Az ajánlatkérő számlákat csak HUF-ban fogadja el és 

átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét. 

 

   I/6.   AZ AJÁNLATOK BONTÁSA: 

   Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontban és helyen a KBT 62. §-ában    

meghatározott feltételeknek megfelelően, az ajánlati határidő lejártakor végzi az ajánlatkérő.. Az 

ajánlatokat 1 (egy)  papír alapú példányban, valamint azzal megegyező tartalommal elektronikus 

adathordozón (CD, DVD) kell az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlattételi 

határidőig benyújtani. Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén az ajánlatkérő a 

papír alapú  példányt tekinti hitelesnek. Ajánlatkérő különleges biztonsági helyzetére tekintettel az 

ajánlatok  bontásán  résztvevő személyek a bontás napja előtt legalább két nappal az ajánlatkérő 

elérhetőségein közöljék nevüket, igazoló okmány számukat, lakcímüket, illetve azt melyik 

ajánlattevőt képviselik. Amennyiben nem érkezik az ajánlatkérőhöz belépési megkeresés az jelentősen 

megnehezíti ajánlatkérő telephelyére történő bejutást. Nem lehet az ajánlatkérő telephelyére kép és 

hangrögzítésre alkalmas berendezéseket, valamint mobiltelefont és számítástechnikai eszközt behozni.  
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   I/7.   EGYÉB FELTÉTELEK: 

    

Ajánlatkérő terítés mentesen bocsájtja rendelkezésre a dokumentációt, azért csak a részenkénti nyertes 

Ajánlattevőnek kell fizetni az ajánlati felhívásban megjelölt módon. A dokumentáció az ajánlatkérő 

honlapján (www.bv.gov.hu/tokol) az ajánlati felhívás megjelenésének napjától elérhető szerkeszthető 

(word) és pdf. formátumban is. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát benyújtani. 

 

Aajánlatkérő csak lezárt, sértetlen, a felhívásnak megfelelő borítékot vesz át. Az ajánlatkérő címére az 

ajánlati felhívásban megjelölt időpontig beérkezett ajánlatokat tekinti érvényesnek. Az ajánlattételi 

határidő után az ajánlatkérő címére beérkezett ajánlatok esetében ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdés 

szerint jár el.   

A borítékra rá kell írni: „Ajánlat Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete: Szállítási szerződés 

élelmiszer alapanyagok beszerzéséhez. Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” 

 

Az ajánlatkérő a 44/2011.  (III.23.) Kormányrendelet, és a 9/2011. (III.23) BM. rendeletben 

meghatározottakat köteles betartani. A BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

áruféleségeket kötelezően a Központi Ellátó Szervezettől köteles beszerezni. Amennyiben a hivatkozott 

mellékletben meghatározott áruféleségek köre bővül, úgy azokat az ajánlatkérő a Központi Ellátó 

Szervezettől köteles beszerezni. Azon termékek esetében, amelyek jogszabály-változás következtében a 

központi ellátási kötelezettség hatálya alá esnek, a szerződés-módosítást követően ajánlatkérő 

megrendelési kötelezettsége megszűnik. Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek 

kártérítést nem fizet, illetve a szállítások nem teljesüléséből fakadó veszteségért a nyertes ajánlattevő 

kártérítési igénnyel nem élhet. 

  Ajánlattevőnek rendelkeznie kell HACCP kézi könyvel, Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által 

akkreditált ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal és Nemzeti Akkreditáló 

Testület (NAT) által akkreditált ISO 22000 - Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR)a 

szállítási szerződés időpontjában érvényes tanúsítvánnyal. Amennyiben bármelyik tanúsítvány 

akkreditációjának érvényessége a szerződés teljesítés időtartama alatt érvényét veszti Ajánlattevő 

köteles Ajánlatkérő részére a megújított akkreditációról fénymásolatot benyújtani. Ajánlattevő az 

ajánlati dokumentációba csatolja be a tanúsítványok fénymásolatát. 

 

I/8. Szállítási napok: 

1. rész:  Tej, tejtermékek heti 2 alkalommal kedd, péntek 05:00 óráig. 

2. rész: Húskészítmények, hentesáru: heti 2 alkalommal kedd, péntek - megrendeléstől függ- 

10:00-óráig 

3. rész: Mirelit áruk, heti 2 alkalommal kedd, péntek- megrendeléstől függ- 10:00 óráig. 

4. rész: Szárazáru heti 1 alkalom szerda 10:00 óráig. 

5. rész: Energiacsökkentett, speciális étrend heti 1 alkalommal szerda 10:00 óráig. 

6. rész: Földes áru, zöldség, gyümölcs, tojás heti 2alkalommal kedd, péntek - megrendeléstől függ- 

10:00 óráig. 

A 2., 3., és 6. rész esetében az Ajánlatkérő heti egy alkalommal igényli a szállítást. A három, vagy 

többnapos ünnepek előtt Ajánlatkérő a folyamatos ellátás biztosítása érdekében kérhet heti kétszeri 

szállítást is a megadott napokon. 

 

http://www.bv.gov.hu/
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I. TERMÉKLISTA: részletes ajánlathoz. Amennyiben a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 

védjegyre való hivatkozást, ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megnevezés csak a 

tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal 

egyenértékű terméket is elfogad.. 

 

 

1. rész TEJTERMÉK 

 
1. részajánlati kör: Tej és tejtermék 

  Megnevezés 

Kis

zere

lés 

Minimumkövetel

mény 

Mennyis

ég 

Nettó 

egység

ár 

Nett

ó 

össz

ár 

ÁFA 

mérté

ke 

ÁFA 

érté

ke 

Brut

tó 

összá

r 

Becsatolt 

gyártmány

lap 

oldalszám

a 

1. főzőtejszín db növényi eredetű 100   0 27 0 0   

2. 
gyümölcsjoghu

rt 
db 

cukorbeteg 

étrendbe 

illeszthető, min. 

150 g, 

édesítőszerrel 

520   0 27 0 0   

3. habtejszín l 

1 l-es 

kiszerelésben 

Hulala minőség 

40   0 27 0 0   

4. 
habtejszín 

spray 
db 

200 ml tej alapú 

készítmény 
40   0 27 0 0 

  

5. joghurt db 
poharas, natúr, 

min. 150 g 
9 100   0 27 0 0 

  

6. joghurt db 

ivójoghurt, 

gyümölcsízekben

, min. 125 g . 

6 000   0 27 0 0 
  

7. joghurt db 

natúr, laktóz-, 

szója-, 

gluténmentes, 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

min.150g. 

200   0 27 0 0 

  

8. joghurtital db 
min. 300 g, 

eperízesítéssel 
600   0 27 0 0 

  

9. juhtúró kg lédig 50   0         

10. juhtúró kg 
tömlős, natúr 

min. 100 g 
10   0 27 0 0 

  

11. kakaós ital l 

féltartós min. 

0,45 L, zacskós 

vagy papír 

kiszerelés 

1 000   0 27 0 0 

  



12. karamellás ital l 

féltartós min. 

0,45 L, zacskós 

vagy papír 

kiszerelés 

1 000   0 27 0 0 

  

13. kefir db 
poharas, natúr, 

min. 150 g 
4 160   0 27 0 0 

  

14. körözött  db 

min.: 50g töltő 

tömeg, több 

ízben 

4 000   0 27 0 0 
  

15. krémpuding db 

több ízben, 

habréteggel, min. 

150 g 

3 000   0 27 0 0 
  

16. krémsajt db 

8 cikkelyes, 

dobozos min. 

140 g 

520   0 27 0 0 
  

17. krémtúró db 
vaníliaízesítéssel

, min. 90 g 
3 000   0 27 0 0 

  

18. margarin kg 

kocka 250 g 

(70% 

zsírtartalom) 

Tápérték 100 g 

termékben: 

energia 2593 KJ 

(617kcal). 0,02 

fehérje. 0,14 

szénhidrát, 70 g 

zsír, GY, Ráma 

minőség 

40   0 27 0 0 

  

19. margarin db 
porciózott, min. 

10 g 
410 000   0 27 0 0 

  

20. margarin db 
porciózott, min. 

20 g 
50 000   0 27 0 0 

  

21. sajtkészítmény kg 

karaván 

minőség, enyhén 

füstölt, lédig 

20   0 27 0 0 
  

22. sajtkészítmény kg 
parmezán 

jellegű, lédig 
40   0 27 0 0 

  

23. sajtkészítmény kg 
mozzarella 

jellegű, lédig 
20   0 27 0 0 

  

24. sajtkészítmény kg 

gomolya, 

juhtejből, 

Hajdúsági 

minőség, 240 g-

os kiszerelés 

10   0 27 0 0 

  

25. sajtkészítmény kg 

füstölt, Eidami 

minőség, 500 g-

os kiszerelés 

20   0 27 0 0 
  

26. sajtkészítmény kg 

Feta jellegű, 

500g-os 

kiszerelés 

20   0 27 0 0 
  

27. sajtkészítmény kg 

Cheddar jellegű, 

500 g-os 

kiszerelés 

20   0 27 0 0 
  



28. sajtkészítmény kg 

min. 40% 

zsírtartalommal, 

tömbös, növényi 

eredetű 

300   0 27 0 0 

  

29. sajtkrém kg 
tömlős 100 g, 

natúr  
1 000   0 27 0 0 

  

30. sajtkrém kg 
tömlős 50 g, 

natúr  
750   0 27 0 0 

  

31. 
sajtkrém 

tégelyes 
kg 

kenhető, min. 

125 g  
188   0 27 0 0 

  

32. szendvics lapka kg natúr, min. 100 g 150   0 27 0 0   

33. teavaj db  100 g 200   0 27 0 0   

34. teavaj db min. 8 g 5 000   0 27 0 0   

35. tehéntúró kg 
min. 25% zsírtart 

5/1 (5 kg) 
500   0 27 0 0 

  

36. tehéntúró kg 

min. 25% zsírtart 

250 g, 

papírcsomagolás 

25   0 27 0 0 
  

37. tehéntúró kg 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes, 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

min.:150g. 

15   0 27 0 0 

  

38. tej l 

2,8% 

zsírtartalmú 5/1 

(5 kg) 

2 600   0 27 0 0 
  

39. tej l 

féltartós, min. 

2,8% zsírtart. 

min. 0,5 L, 

zacskós 

kiszerelés 

18 250   0 27 0 0 

  

40. tej db 

min. 2,8% 

zsírtartalmú 

UHT dobozos, 

min. 200 ml 

töltőtömeg 

7 000   0 27 0 0 

  

41. tej db 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes, 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 1 L 

150   0 27 0 0 

  

42. tejföl l 
12% zsírtart. 5/1 

(5 kg) 
2 600   0 27 0 0 

  

43. tejföl db 

poharas, 12% 

zsírtart. min. 150 

g 

4 160   0 27 0 0 
  

44. tejföl db 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes, 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

min.:150g 

100   0 27 0 0 

  

45. tejital db 

kakaós, dobozos, 

szívószálas, 

min.200 ml-es 

9 000   0 27 0 0 
  



kiszerelés 

46. tejital l 

UHT 1/1, 

dobozos, 1,5 % 

zsírt., 1 l-es 

200   0 27 0 0 
  

47. túró csoki db 

túrós töltelék 

étcsokoládés 

bevonóval, min. 

30 g 

4 000   0 27 0 0 

  

Összesen:  0     0   

 

Az ajánlatban az egyes termékek nettó egységárait és a termékenkénti összesített nettó árakat is fel kell 

tüntetni. A rész végén az összesítésben is meg kell adni a termékek nettó ajánlati árának értékét, ami 

meg kell egyezzen a felolvasó lapon megadott nettó értékkel. 

A részen belül minden tételre kötelező ajánlatot tenni. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő 

mennyiségektől szerződéses időszak alatt -20 %-al eltérhet. 

A  „GY” betűvel megjelölt termékek esetében Ajánlatkérő gyártmánylap becsatolását írja elő 

Ajánlattevők részére. 
 

 

 

 

2. rész Húskészítmény, felvágott 
 

2. részajánlati kör: Felvágott és húskészítmény 

  Megnevezés 
Kisze

relés 
Minimumkövetelmény 

Menn

yiség 

Nett

ó 

egys

égár 

Ne

ttó  

öss

zár 

ÁF

A 

mér

téke 

ÁF

A 

ért

éke 

Br

utt

ó 

öss

zár 

Becsato

lt 

gyártm

ánylap 

oldalsz

áma 

1. ausztria szalámi kg 
70% sertéshús 

tartalommal 
1 200   0 27 0 0   

2. bácskai hurka kg 

0,5 kg-os kiszerelés, 

55% sertéshús 

tartalommal 

2 500   0 27 0 0   

3. baromfi párizsi fv. kg 
tömlős 1kg-os 

kiszerelés 
4 000   0 27 0 0   

4. baromfi párizsi fv. kg 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető, 65% 

baromfihús 

tartalommal GY 

3 000     27 0 0   

5. baromfi párizsi fv. db 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető min.: 50g, 

65% baromfihús 

tartalommal GY 

2 000   0 27 0 0   

6. baromfi párizsi fv. db tömlős min.: 100 g 3 000   0 27 0 0   

7. baromfi párizsi fv. db 
szeletelt, csomagolt, 

min.: 70 g 
4 000   0 27 0 0   

8. baromfi virsli kg 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető, 65% 

3 120   0 27 0 0   



baromfihús 

tartalommal GY 

9. baromfi virsli kg 

tej-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető min.: 50g. 

GY 

1 000   0 27 0 0   

10. baromfisonka fv. db 

tej-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető min.: 50g. 

GY 

1 000   0 27 0 0   

11. bécsi virsli kg min. 65% hústartalom 200   0 27 0 0   

12. csabai fv. kg 

1 kg-os kiszerelés, 

min. 60% 

hústartalommal 

300   0 27 0 0   

13. császárszalonna kg 

főtt, füstölt, darabolt, 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

GY 

800   0 27 0 0   

14. csemege szalámi kg hagyományos érlelésű 500   0 27 0 0   

15. csirkemell csemege fv. kg tömlős 1 500   0 27 0 0   

16. 
debreceni páros 

kolbász 
kg 

min.60% sertéshús 

tartalom, 5dkg/db GY 
150   0 27 0 0   

17. disznósajt kg 
negyedelt, műbeles, 

tömlős 
800   0 27 0 0   

18. erdélyi szalonna kg 

füstölt-főtt formázott 

sertés, 

hasaszalonnából, 

vákuumcsomagolt 

300   0 27 0 0   

19. 

fokhagymás 

pulykalöncs/ fv.pulyka 

veronai fv. 

kg 
min. 60% pulykahús 

tartalommal 
300   0 27 0 0   

20. főtt füstölt tarja db 
szeletelt, csomagolt, 

min.: 80 g 
6 000   0 27 0 0   

21. füstölt baromfi kolbász kg 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető, 65% 

baromfihús 

tartalommal GY 

600   0 27 0 0   

22. 
füstölt csemege 

szalonna 
kg min. 40 mm vastag 200   0 27 0 0   

23. füstölt csülök kg hátsó, csontos 400   0 27 0 0   

24. 
füstölt főtt 

pulykakolbász 
kg 

1 kg-os kiszerelés, 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes GY 

1 500   0 27 0 0   

25. füstölt pulykasonka kg 
darabolt, kötözött, 

csont nélküli 
800   0 27 0 0   

26. füstölt tarja kg 

1 kg-os kiszerelés, 

darabolt, csont nélküli, 

max. 15% sótartalom, 

hagyományos érlelésű 

GY 

150   0 27 0 0   

27. gépsonka kg 

1 kg-os kiszerelés, 

80% sertéshús 

tartalommal 

150   0 27 0 0   



28. juhbeles virsli kg 
min. 65% 

hústartalommal GY 
800   0 27 0 0   

29. kárpát szalámi kg 
min. 70% sertéshús 

tartalommal 
150   0 27 0 0   

30. kenőmájas db 

120 g-os kiszerelés, 

laktóz-, szója-, 

gluténmentes 

1 200   0 27 0 0   

31. kenőmájas kg 
0,5 kg-os kiszerelés, 

műbeles GY 
400   0 27 0 0   

32. kenőmájas pulyka kg 0,5 kg-os kiszerelés 1 200   0 27 0 0   

33. kenyérszalonna kg 

Füstölt, sózott, 

darabolt, min. 20 mm 

vastag 

300   0 27 0 0   

34. kolbász mix db 
szeletelt, csomagolt, 

min.: 70 g 
1 000   0 27 0 0   

35. lángolt kolbász kg 

min.70% sertéshús 

tartalommal, laktóz-, 

szója-, glutén mentes 

GY 

600   0 27 0 0   

36. lecsókolbász kg lédig 1 000   0 27 0 0   

37. löncshús fv. db tömlős min.: 80 g 1 000   0 27 0 0   

38. marha párizsi fv. kg sertéshús mentes 200   0 27 0 0   

39. mexikói fv. kg 
tömlős, 60% sertéshús 

tartalommal 
2 000   0 27 0 0   

40. milánó szelet kg 

1 kg-os kiszerelés, 

min. 60% 

hústartalommal 

300   0 27 0 0   

41. nyári turista szalámi kg 
min. 70% sertéshús 

tartalommal 
200   0 27 0 0   

42. olasz fv. kg 

min 70% sertéshús 

tartalommal, laktóz-, 

szója-, glutén mentes 

GY 

800   0 27 0 0   

43. paprikás szalámi db 
szeletelt, csomagolt, 

min.: 80 g 
900   0 27 0 0   

44. parasztkolbász kg 
75% sertéshús 

tartalommal 
1 200   0 27 0 0   

45. pizza sonka db 

szeletelt, 

vákuumcsomagolt 

min.: 80g 

900   0 27 0 0   

46. pulyka párizsi fv. kg 1 kg-os kiszerelés 900   0 27 0 0   

47. pulyka zalai fv. kg 1 kg-os kiszerelés 1 200   0 27 0 0   

48. pulykamell sonka kg 

1 kg-os kiszerelés, 

min. 75% pulykahús 

tartalom 

1 500   0 27 0 0   

49. pulykasonka fv. db tömlős min.: 80 g 900   0 27 0 0   

50. rizses hurka kg lédig 250   0 27 0 0   

51. sajtos rolád kg 
imin. 52% sertéshús és 

17% sajt tartalommal 
3 000   0 27 0 0   

52. sajtos sertés párizsi kg 
min. 45% sertéshús, 

17% sajt tartalommal 
300   0 27 0 0   

53. 
sajtos szárnyas párizsi 

fv. 
kg 1 kg-os kiszerelés 500   0 27 0 0   

54. sertés fokhagymás fv. kg 1 kg-os kiszerelés 300   0 27 0 0   



55. sertés krinolin kg 
0,2kg/db, min.55% 

sertéshús tartalommal 
300   0 27 0 0   

56. sertés löncs fv. kg 
min. 60% sertéshús 

tartalommal 
1 500   0 27 0 0   

57. sertés párizsi fv. db 

tej-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető min.: 50g. 

GY 

200   0 27 0 0   

58. sertés párizsi fv. kg 
min. 65% sertéshús 

tartalommal 
900   0 27 0 0   

59. sertés sonka db 

tej-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető min.: 50g. 

GY 

100   0 27 0 0   

60. sertés szafaládé kg 
0,1kg/db, min.55% 

sertéshús tartalommal 
900   0 27 0 0   

61. sertés virsli kg 
lédig, 50% 

hústartalom 
400   0 27 0 0   

62. soproni fv. kg 
min. 60% sertéshús 

tartalommal GY 
500   0 27 0 0   

63. sümegi sonka kg 
min. 80% sertéshús 

tartalommal 
800   0 27 0 0   

64. sütőkolbász kg lédig 200   0 27 0 0   

65. szárnyas májas db tömlős min.: 80 g 3 000   0 27 0 0   

66. trap-pista turista kg 

min 70% sertéshús és 

24% sajt tartalommal, 

vákuumocsomagolt 

GY 

500   0 27 0 0   

67. zala fv. db 

tej-, szója-, 

gluténmentes étrendbe 

illeszthető min.: 50g. 

2 500   0 27 0 0   

68. zalai fv. kg 
min. 64% sertéshús 

tartalommal GY 
600   0 27 0 0   

69. zöldséges párizsi fv. kg 1 kg-os kiszerelés 1 500   0 27 0 0   

70. zsír kg 
250-500 g, papírba 

csomagolt, kacsa 
100   0 27 0 0   

71. zsír kg 
250-500 g, papírba 

csomagolt, sertés 
100   0 27 0 0   

Összesen: 0     0   

 

Az ajánlatban az egyes termékek nettó egységárait és a termékenkénti összesített nettó árakat is fel kell 

tüntetni. A rész végén az összesítésben is meg kell adni a termékek nettó ajánlati árának értékét, ami 

meg kell egyezzen a felolvasó lapon megadott nettó értékkel. 

A részen belül minden tételre kötelező ajánlatot tenni. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő 

mennyiségektől szerződéses időszak alatt -20 %-al eltérhet. 

A  „GY” betűvel megjelölt termékek esetében Ajánlatkérő gyártmánylap becsatolását írja elő 

Ajánlattevők részére. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. rész Mirelit áru 

 

 
 

3. részajánlati kör: Mirelit termék 

  Megnevezés 
Kiszerel

és 

Minimumkövetelm

ény 

Mennyis

ég 

Nettó 

egység

ár 

Nett

ó  

összá

r 

ÁFA 

mérté

ke 

ÁFA 

érték

e 

Brutt

ó 

összá

r 

1. almacsík kg 
1*10kg-os 

kiszerelés 
300   0 

27 
0 0 

2. 
atlanti tőke 

halporció 
kg 

100g/db, 

100%filé, 1*5kg-

os kiszerelés 

600   0 

27 

0 0 

3. barnasügér kg filé 30   0 27 0 0 

4. bélszínes roló kg lédig  1 000   0 27 0 0 

5. brokkoli rózsa kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés, 20-

40mm 

1 200   0 

27 

0 0 

6. brokkoli rózsa kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés, 40-

60mm 

500   0 

27 

0 0 

7. brokkolis mix kg 
4*2,5kg-os 

kiszerelés 
400   0 

27 
0 0 

8. burgonyakrokett kg 
1*10kg-os 

kiszerelés 
400   0 

27 
0 0 

9. busa kg szelet 200   0 27 0 0 

10

. 
cikk burgonya kg 

héjjas-fűszeres, 

lédig  
200   0 

27 
0 0 

11

. 
cikk burgonya kg héjjas, lédig  600   0 

27 
0 0 

12

. 

csibemáj vagy 

csibemáj szívvel 
kg 1 kg-os kiszerelés 400   0 

27 
0 0 

13

. 
csiperke gomba kg 

szeletelt 4*2,5kg-

os kiszerelés 
200   0 

27 
0 0 

14

. 
derelye kg 

1*10kg-os 

kiszerelés, 

túrótöltelékes 

1 200   0 

27 

0 0 

15

. 
erdei mix kg 

6 komponens, 

4*2,5kg-os 

kiszerelés 

500   0 

27 

0 0 

16

. 
fejtett bab kg 

1*10kg-os 

kiszerelés 
800   0 

27 
0 0 

17

. 
finomfőzelék kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés 
350   0 

27 
0 0 

18

. 

francia 

zöldségkeverék 
kg 

1*10kg-os 

kiszerelés 
400   0 

27 
0 0 

19 franciasaláta kg minimum 3 féle 200   0 27 0 0 



. zöldséggel 

20

. 
gesztenye massza db 

250 g-os 

kiszerelés 
40   0 

27 
0 0 

21

. 
gombóc kg 

10*1kg-os 

kiszerelés, szilva 

töltelékes 

1 200   0 

27 

0 0 

22

. 
gombóc kg 

10*1kg-os 

kiszerelés, túró 

töltelékes 

1 200   0 

27 

0 0 

23

. 
gombóc kg 

4*3,5kg-os 

kiszerelés, 

sárgabarack 

töltelékes, mini 

300   0 

27 

0 0 

24

. 

gyümölcsleves 

keverék 
kg 

5 komponensű, 

4*2,5kg-os 

kiszerelés 

300   0 

27 

0 0 

25

. 
hal rudacska kg 30g/db, 100%filé 200   0 

27 
0 0 

26

. 
hal szeletek   

100g/db, 

100%filé, sajtos, 

brokkolis, fűszeres 

200   0 

27 

0 0 

27

. 
hamburgerhús kg 

min. 5dkg/db, 

baromfi húsból 
200   0 

27 
0 0 

28

. 
hasábburgonya kg 

2,5 kg-os, 11*11-

es 
300   0 

27 
0 0 

29

. 
hekk törzs kg 400-600g / db 600   0 

27 
0 0 

30

. 
hercegnőburgonya kg 

sütőben is süthető, 

lédig  
100   0 

27 
0 0 

31

. 
húspogácsa kg Pápai 500   0 

27 
0 0 

32

. 
karfiol rózsa kg 

1*10kg-os 

kiszerelés, 20-40 

mm 

1 200   0 

27 

0 0 

33

. 
karfiol rózsa kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés, 40-60 

mm 

1 200   0 

27 

0 0 

34

. 

karfiolos vegyes 

főzelék 
kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés, 3 

komponensű 

900   0 

27 

0 0 

35

. 
kelbimbó kg 

1*10kg-os 

kiszerelés 
150   0 

27 
0 0 

36

. 
kukorica kg 

10*1kg-os 

kiszerelés, zsenge, 

morzsolt 

250   0 

27 

0 0 

37

. 
kukorica kg csöves, I. oszt. 500   0 

27 
0 0 

38

. 
lazac kg filé 10   0 

27 
0 0 

39

. 
lecsó kg 

1*10kg-os 

kiszerelés 
250   0 

27 
0 0 

40

. 
marha pacal kg tisztított, csíkozott 900   0 

27 
0 0 

41

. 
marhahús kg 

kockázott, csont 

nélküli 
200   0 

27 
0 0 

42 meggy kg 1*10kg-os 300   0 27 0 0 



. kiszerelés, 

magozott 

43

. 
mexikói keverék kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés, 

minimum 3 féle 

zöldségkeverék 

1 400   0 

27 

0 0 

44

. 
mini rösztiburgonya kg 

2,5 kg-os 

kiszerelés 
50   0 

27 
0 0 

45

. 
nudli kg 

natúr, 1*10kg-os 

kiszerelés 
1 200   0 

27 
0 0 

46

. 
nudli kg 

vanilliás túróval 

töltve 
550   0 

27 
0 0 

47

. 
nudli kg 

olasz csokoládéval 

töltve 
450   0 

27 
0 0 

48

. 
nudli kg 

10*1kg-os 

kiszerelés, 

szilvalekvárral 

töltve 

450   0 

27 

0 0 

49

. 
pangasius kg 

max. 10% 

víztartalom, filé 
300   0 

27 
0 0 

50

. 
paprika kg mix, három színű 200   0 

27 
0 0 

51

. 
paraj kg 

1*10kg-os 

kiszerelés, püré 
600   0 

27 
0 0 

52

. 
petrezselyem levél kg 

1000 g-ként 

tasakolva  
50   0 

27 
0 0 

53

. 
ponty kg 

1*10kg-os 

kiszerelés, szelet 
250   0 

27 
0 0 

54

. 
pulykafasírt kg 

panírozott, 

min.8dkg/db 
200   0 

27 
0 0 

55

. 
pulykamell kg 

sajttal-sonkával 

töltve 
100   0 

27 
0 0 

56

. 
pulykamell kg sajttal töltve 450   0 

27 
0 0 

57

. 
sajt kg 

7,5dkg/db, 

panírozott 
300   0 

27 
0 0 

58

. 
sárga hüvelyes bab kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés, vágott, 

lédig 

1 400   0 

27 

0 0 

59

. 
sóska kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés 
1 200   0 

27 
0 0 

60

. 
szamóca kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés 
150   0 

27 
0 0 

61

. 
szeder kg 

1*10kg-os 

kiszerelés 
600   0 

27 
0 0 

62

. 
tök kg 

4*3kg-os 

kiszerelés, gyalult, 

kaporral 

750   0 

27 

0 0 

63

. 
tőkehal filé kg 

3*6,5kg-os 

kiszerelés, bőr 

nélkül, jégmentes, 

interfóliás 

300   0 

27 

0 0 

64

. 
zöldborsó kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés, zsenge 
2 200   0 

27 
0 0 

65

. 
marha comb kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés 
800   0 

27 
0 0 



66

. 
marha lapocka kg 

4*2,5kg-os 

kiszerelés 
100   0 

27 
0 0 

Összesen: 0     0 

 

Az ajánlatban az egyes termékek nettó egységárait és a termékenkénti összesített nettó árakat is fel kell 

tüntetni. A rész végén az összesítésben is meg kell adni a termékek nettó ajánlati árának értékét, ami 

meg kell egyezzen a felolvasó lapon megadott nettó értékkel. 

A részen belül minden tételre kötelező ajánlatot tenni. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő 

mennyiségektől szerződéses időszak alatt -20 %-al eltérhet. 

 
 

4.rész Száraz áru. 
 

4. részajánlati kör: Szárazáru, konzerv és egyéb tartósított termék 

  Megnevezés 

Kisz

erelé

s 

Minimumkövetel

mény 

Mennyi

ség 

Nettó 

egység

ár 

Nett

ó  

össz

ár 

ÁFA 

mérté

ke 

(%) 

ÁFA 

érté

ke 

Brut

tó 

összá

r 

Becsatolt 

gyártmány

lap 

oldalszám

a 

1. akácméz db 
min. 500g-os 

kiszerelés 
30   0 27 0 0   

2. 
alföldi 

vagdalt 
db 

130g, sertés 

alkotóktól, 

szójától, 

gluténtól és 

tartósítószertől 

mentes, 

mohamedán és 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

3 600   

0 

27 0 0 

  

3. almabefőtt db 

Üveges, 2300 g 

töltősúly,  

darabolt, I. 

osztály 

400   

0 

27 0 0 

  

4. 
aszalt 

paradicsom 
kg 

üveges, min. 

250g-os töltő 

tömeg 

10   0 27 0 0   

5. aszalt szilva kg 

üveges, min. 

250g-os töltő 

tömeg 

10   0 27 0 0   

6. babérlevél kg 
egész, 12g-os 

kiszerelés 
25   

0 
27 0 0 

  

7. balzsamecet l 
min. 0,7 l-es 

kiszerelés 
10   0 27 0 0   

8. barna rizs kg 
1000g-os 

kiszerelésben 
1 000   

0 
27 0 0 

  

9. barnacukor kg 

nádcukor, 1000 

g-os 

kiszerelésben 

500   

0 

27 0 0 

  

10. 
baromfi 

húskrém 
db 

130g, sertés 

alkotóktól, 

szójától, 

gluténtól és 

3 600   

0 

27 0 0 

  



tartósítószertől 

mentes, 

mohamedán és 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

11. 
baromfi 

vagdalt 
db 

130g, sertés 

alkotóktól, 

szójától, 

gluténtól és 

tartósítószertől 

mentes, 

mohamedán és 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

3 600   

0 

27 0 0 

  

12. 
burgonyapür

é 
kg 

szárított 

burgonyapüré. 

Összetevők: 

burgonya, 

emulgeálószer: 

zsírsavak mono-

és digliceridjei, 

stabilizátor: 

dinátrium-

difoszfát, 

antioxidáns: 

aszkorbilpalminá

t és nátrium 

diszulfid, 

színezőanyag: 

kurkumin. GY 4 

kg-os 

kiszerelésben 

40   0 27 0 0 

  

13. búzadara kg 

1000 g, étkezési 

„Gyermelyi 

minőség”  

300   

0 

27 0 0 

  

14. búzakorpa db Étkezési, 250g 40   0 27 0 0   

15. búzaliszt kg 
1kg/csomag, BL 

55 
7 500   

0 
27 0 0 

  

16. cérnametélt kg 

6 tojásos, 

levesbetét, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 825   0 27 0 0   

17. cérnametélt kg 

durum, 

levesbetét. 

Energiatartalom: 

355 Kcal/100 g 

GY 

300   0 27 0 0   

18. chili szósz db 
min. 0,7 l-es 

kiszerelés 
10   0 27 0 0   

19. citromlé liter min. 40% 90   0 27 0 0   



gyümölcstartalo

m (Olympos 

minőség) GY 

20. curry kg őrölt 3   0 27 0 0   

21. csigatészta kg 

6 tojásos, 

levesbetét, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

300   0 27 0 0   

22. csoki szelet db 
rumos-kakaós 

33g. 
9 000   0 27 0 0   

23. csokiparány kg  lédig 500   0 27 0 0   

24. 
csokoládé 

szelet 
db több ízben 30g 19 000   

0 
27 0 0 

  

25. 
darált 

sertéshús 
db 400g  2 800   

0 
27 0 0 

  

26. dejó kg 

olajos magvak 

őrleménye 3 kg 

GY 

200   

0 

27 0 0 

  

27. 
diabetikus 

jam 
db  

min.:25 g, 

édesítőszerrel, 

több ízben, 

cukorbeteg 

étrendbe 

illeszthető 

2 100   

0 

27 0 0 

  

28. 
diabetikus 

méz 
db  

min.: 20 g. 

cukorbeteg 

étrendbe 

illeszthető 

1 400   

0 

27 0 0 

  

29. ecet liter 20%-os, étkezési 150   0 27 0 0   

30. élesztő kg 

friss, budafoki 

minőség, 500g-

os kiszerelés 

10   

0 

27 0 0 

  

31. eperlevél kg 

6 tojásos, 

levesbetét, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 825   0 27 0 0   

32. ételízesítő kg 

Max.: 60-

65%sótartalom, 

szárított 

zöldségek 

őrleménye, 

színezék  GY 

600   0 27 0 0 

  

33. étolaj liter 
Napraforgó 1L 

kiszerelésben 
12 000   

0 
27 0 0 

  

34. 
extrudált 

kenyér 
cs 

natúr, 

sószegény 100g 
100   

0 
27 0 0 

  



gluténmentes 

35. fahéj kg őrölt 13   0 27 0 0   

36. feketebors kg őrölt 210   0 27 0 0   

37. feketebors kg egész 5   0 27 0 0   

38. 

folyékony 

mesterséges 

édesítő 

liter 

cukorbeteg 

étrendbe 

illeszthető, 10l-

es kiszerelés 

30   0 27 0 0   

39. 
fűszerpaprik

a 
kg őrölt, csemege 450   0 27 0 0   

40. galuskapor kg 

tej-, szója-, 

tojás-, 

gluténmentes, 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

érzékenyek, 

allergiások 

számára 

400   0 27 0 0   

41. 
gluténmente

s kenyérpor 
kg 

gluténmentes 

kenyér 

készítésére 

alkalmas, 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

100   0 27 0 0   

42. gyömbér kg 
min. 250g-os 

töltő tömeg 
10   

0 
27 0 0 

  

43. 
gyöngyhagy

ma 
kg 

üveges, min. 

250g-os töltő 

tömeg 

20   0 27 0 0   

44. hántolt árpa kg lédig 270   0 27 0 0   

45. 
harcsapástét

om 
db 

alumínium 

tálcás, 

zöldfűszeres, 

paradicsomos 

ízesítés, 

minimum 130 g, 

glutén-, szója- és 

tartósítószer 

mentes, speciális 

étrendbe 

illeszthető 

3 500   0 27 0 0   

46. 
hosszúmetél

t 
kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 280   0 27 0 0   

47. 
hosszúmetél

t 
kg 

durum, 

körettészta. 

Energiatartalom: 

355 Kcal/100 g 

300   0 27 0 0   



GY 

48. húspástétom db 

alumínium 

tálcás, többféle 

ízesítésben, 

100g, glutén-, 

szója- és 

tartósítószer 

mentes, speciális 

étrendbe 

illeszthető 

900   0 27 0 0   

49. 
ivólé 

dobozos 
db 

almalé, 100% 

gyümölcstartalo

m, 200ml, 

dobozos 

9 000   

0 

27 0 0 

  

50. 
kagyló 

tészta 
kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 040   0 27 0 0   

51. kakaópor kg 

ipari 10-12% 

kakaóvaj 

tartalommal 

12   

0 

27 0 0 

  

52. kakukkfű kg 
morzsolt, 

szárított 
5   

0 
27 0 0 

  

53. kaporlevél kg 
morzsolt, 

szárított 
20   

0 
27 0 0 

  

54. keksz kg háztartási, lédig 780   0 27 0 0   

55. 
Keksz, 

cukor stop 
cs 

édesítőszerrel, 

cukorbeteg 

étrendbe 

beilleszthető 

200g/ csomag 

100   

0 

27 0 0 

  

56. 
koktélparadi

csom 
kg 

min. 250g-os 

kiszerelés 
15   0 27 0 0   

57. köménymag kg őrölt 50   0 27 0 0   

58. köménymag kg egész 10   0 27 0 0   

59. 
kristálycuko

r 
kg 

répacukor, 1000 

g-

os kiszerelésben 

3 400   

0 

27 0 0 

  

60. 
kukoricadar

a 
kg étkezési  50   

0 
27 0 0 

  

61. 
kukoricalisz

t 
kg étkezési  50   

0 
      

  

62. kurkuma cs 
min. 250g-os 

kiszerelés 
10   0 27 0 0   

63. lebbencs kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1 040   0 27 0 0   



1530 KJ/100 g 

GY 

64. levespor kg 

tyúkhúsleves 

alap, dehidratált 

termék, GMO 

mentes. 

Összetevők: 

jódozott só, 

ízfokozók 

(nátrium-

glutamát és 

dinátrium-5-

ribonukleotidok, 

maltodextrin, 

kukoricakemény

ítő, aroma (tojást 

tartalmaz) 

tyúkzsír 2%, 

vöröshagyma, 

cukor, 

élesztőkivonat, 

tyúkhús 1 %, 

fűszerkeverék, 

zellermag, 

színezőanyagok: 

karamell-

ammónium 

szulfitos, 

rozmaring 

kivonat  GY (4 

kg-os 

kiszerelésben) 

100   0 27 0 0   

65. levespor kg 

marhahúsleves 

alap, dehidratált 

termék, GMO 

mentes. 

Összetevők: 

jódozott só, 

ízfokozók 

(nátrium-

glutamát és 

dinátrium-5-

ribonukleotidok, 

maltodextrin, 

cukor, 

élesztőkivonat, 

növényi zsír, 

fokhagyma, 

aroma, 

marhahúspor 0,5 

%, 

színezőanyagok: 

karamell-

ammónium- 

szulfitok és 

karotinok, 

céklakivonat, 

100   0 27 0 0   



GY (4 kg-os 

kiszerelésben) 

  lisztkeverék kg 

tej-, szója-, 

tojás-, 

gluténmentes, 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

érzékenyek, 

allergiások 

számára 

300   0 27 0 0   

66. löncshús db 

alumínium tálcás 

húskészítmény, 

minimum 100 g 

3 000   

0 

27 0 0 

  

67. májas krém db 

alumínium tálcás 

húskészítmény, 

többféle 

ízesítésben, min. 

100 g 

3 500   

0 

27 0 0 

  

68. májkrém db 

alumínium 

tálcás, minimum 

100g  

3 500   0 27 0 0   

69. 
majonéz, 

vegyes 
kg 

Globus vagy 

Univer minőség, 

vödrös 

(lisztérzékenyek 

is használhatják)  

GY 

100   

0 

27 0 0 

  

70. majoránna kg 
morzsolt, 

szárított 
20   

0 
27 0 0 

  

71. mák kg 
őrölt, 

vákuumfóliás  
120   

0 
27 0 0 

  

72. makaróni kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 340   0 27 0 0   

73. mandula kg 
min. 500g-os 

kiszerelésben 
3   

0 
27 0 0 

  

74. 
marha 

májkrém 
db 

alumínium 

tálcás, minimum 

50 g 

1 000   

0 

27 0 0 

  

75. meggybefőtt db 

Üveges, 2100 g 

töltősúly 

I.osztály, 

magozott 

400   

0 

27 0 0 

  

76. mézes tészta kg 
hagyományos, 

töltelék és 
30   

0 
27 0 0 

  



bevonat nélkül 

77. 
mogyorókré

m 
db  

Kenhető kakaós 

mogyorókrém 

min: 13% 

mogyoró 

tartalom, 20g 

10 000   0 27 0 0   

78. mustár db 
Univer vödrös 

5/1 GY 
20   

0 
27 0 0 

  

79. nagykocka kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 040   0 27 0 0   

80. 
napraforgó

mag 
kg 

min. 500g-os 

kiszerelésben 
3   

0 
27 0 0 

  

81. 

olasz 

paradicsomo

s alap 

kg 

dehidratált 

termék, 

bolognaihoz és 

milánóihoz. 

Összetevők: 

zöldségkeverék 

(paradicsom, 

vöröshagyma, 

cékla, 

fokhagyma) 

kukoricakemény

ítő, cukor, 

búzaliszt, 

jódozott só, 

maltodextrin, 

Ízfokozó: 

nátrium-

glutamát, 

növényi zsír, 

fűszerkeverék, 

élesztőkivonat, 

feketebors GY 

(2,8 kg-os 

kiszerelésben) 

280   0 27 0 0   

82. olivabogyó kg 

üveges, 

paprikával 

töltött, fetával 

töltött 

30   0 27 0 0   

83. olivaolaj l 
min.1 l-es 

kiszerelés 
10   0 27 0 0   

84. orsó tészta kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

1 040   0 27 0 0   



GY 

85. orsó tészta kg 

durum, 

körettészzta. 

Energiatartalom: 

355 Kcal/100 g 

GY 

300   0 27 0 0   

86. 
őszibarack 

befőtt 
kg 

Üveges, 2400 g 

töltősúly, 

felezett, I. 

osztály 

100   

0 

27 0 0 

  

87. 
panko 

morzsa 
cs 

min. 500g-os 

kiszerelés 
50   0 27 0 0   

88. paprikakrém kg 

Nyers darált 

csípős paprika, 

max: 10% 

sótartalom 

(Univer erős 

pista minőség)  

GY 

300   

0 

27 0 0 

  

89. 
paradicsomp

üré 
kg 

konzerv, 28-30% 

szárazanyag tart. 

min.  4500 g 

töltősúly 

400   

0 

27 0 0 

  

90. pástétom db 

alumínium 

tálcás, 

kacsamájas 

minimum 100 g. 

9 000   0 27 0 0   

91. pástétom db 

alumínium 

tálcás, libamájas 

minimum 100 g. 

9 000   0 27 0 0   

92. piros arany kg 

 Univer 

minőség. 

Tápérték 100 g  

termékben: 

energia 130 Kj 

(31kcal) fehérje 

2,1 g. zsír 4,4 g. 

szénhidrát 5,8 g. 

GY, csemege 

50   

0 

27 0 0 

  

93. porcukor kg 
répacukor, 

Csillám 
1 200   

0 
27 0 0 

  

94. 
puffasztott 

rizsszelet 
cs 

natúr, sószegény 

100g 
700   

0 
27 0 0 

  

95. 
reggeliző 

jam 
db  

min.: 25 g-os, 

több ízben, 

cukorral és 

édesítőszerrel 

23 900   0 27 0 0   

96. 
reggeliző 

méz 
db min.: 20g 900   

0 
27 0 0 

  

97. rizs kg 

"A" minőségi 

jelzéssel 1000g-

os kiszerelésben 

9 000   

0 

27 0 0 

  

98. rizsliszt kg 
speciális 

étrendekhez  
50   0 27 0 0   



99. rövidcső kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

600   0 27 0 0   

100. 
saláta öntet 

por 
cs 

min. 100g-os 

kiszerelés, 

caesar, 

ezersziget, 

magyaros, 

tsatsiki, olaszos, 

vino rosso, 

joghurtos, 

kapros, kerti 

zöldfűszeres 

300   0 27 0 0   

101. 
sertés 

májkrém 
db 

alumínium 

tálcás, minimum 

50 g 

8 000   

0 

27 0 0 

  

102. sifli kg 

6 tojásos, 

levesbetét, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 825   0 27 0 0   

103. só kg 

Finomított 

vákuum, 

jódozott 1 kg-os 

kiszerelés 

4 500   

0 

27 0 0 

  

104. sonkakrém db 

alumínium tálcás 

húskészítmény, 

minimum 100 g 

2 800   

0 

27 0 0 

  

105. spagetti kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 340   0 27 0 0   

106. spagetti kg 

durum, 

körettészta. 

Energiatartalom: 

355 Kcal/100 g 

GY 

300   0 27 0 0   

107. stevia kg 

édesítő szer, 

cukorbeteg 

étrendbe 

illeszthető  

10   0 27 0 0   

108. sütőpor kg általános 10   0 27 0 0   



109. 
szárnyas 

májaskrém 
db 

alumínium 

tálcás, minimum 

50 g 

8 000   

0 

27 0 0 

  

110. szarvacska kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 040   0 27 0 0   

111. szegfűszeg kg őrölt 5   0 27 0 0   

112. 
szendvicskr

ém 
db 

alumínium 

tálcás, betyáros 

ízesítéssel, 

minimum 105g  

3 600   0 27 0 0   

113. 
szendvicskr

ém 
db 

alumínium 

tálcás, parasztos 

ízesítéssel, 

minimum 105g  

3 600   0 27 0 0   

114. szerecsendió kg őrölt 15   0 27 0 0   

115. szezámmag kg 
min. 500g-os 

kiszerelésben 
5   

0 
27 0 0 

  

116. 
szója 

granulátum 
kg Lédig 50   

0 
27 0 0 

  

117. szójakocka kg Lédig  100   0 27 0 0   

118. szójaszósz l 

min. 0,7 l-es 

kiszerelés, 

világos, sötét 

színű 

20   0 27 0 0   

119. tarhonya kg 

6 tojásos, 

körettészta, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

1 040   0 27 0 0   

120. tárkony kg 
morzsolt, 

szárított 
5   

0 
27 0 0 

  

121. tea db 
konzum, 250 g, 

szálas 
100   0 27 0 0   

122. tonhal db 

haldarabok, 

növényi olajban, 

minimum 120 g 

töltőtömeg. 

speciális 

étrendbe 

illeszthető 

9 000   0 27 0 0   

123. tortilla lap cs 
min.8 db-os 

kiszerelés 
200   0 27 0 0   

124. tökmag kg 
min. 500g-os 

kiszerelésben 
3   

0 
27 0 0 

  

125. töltött ostya kg több ízben, lédig 5 000   0 27 0 0   



126. 
tyúkpástéto

m 
db 

alumínium 

tálcás, sertés 

ipari szalonnától 

és egyéb sertés 

összetevőktől 

mentes, 

minimum 30g 

GY 

2 800   

0 

27 0 0 

  

127. 
vaníliás 

cukor 
kg 

1000 g-os 

kiszerelésben 
40   

0 
27 0 0 

  

128. 
vegyes 

befőtt 
kg 

Üveges, 2250 g 

töltősúly, min:3 

féle 

gyümölcsből, I. 

osztály 

100   

0 

27 0 0 

  

129. vegyes íz db 

10/1 Sütésálló, 

kajszibarack 

ízben 

200   

0 

27 0 0 

  

130. vegyes íz db 
Sütésálló 10 kg 

szilva ízben 
300   

0 
27 0 0 

  

131. zabkocka kg 

6 tojásos, 

levesbetét, 

Készült: 

búzaliszt, friss 

tyúktojás, ivóvíz 

felhasználásával. 

energia tartalom: 

1530 KJ/100 g 

GY 

300   0 27 0 0   

132. zabkorpa db Étkezési, 250g. 40   0 27 0 0   

133. 
zellerkrémle

ves 
kg 

dehidratált 

termék. 

Összetevők: 

búzaliszt, 

kukoricakemény

ítő, tejsavó, 

jódozott só, 

zsírszegény tej, 

növényi zsír, 

ízfokozók: 

nátrium-

glutamát és 

dinátrium-

inozinát, cukor, 

zellergyökér 2%, 

laktóz, zellermag 

1%, stabilizátor: 

difoszfátok, 

sűrítő: guar 

gumi, 

zellerlevelek 

0,4%, tejfehérje, 

kurkuma GY 2,8 

kg-os 

kiszerelésben 

28   0 27 0 0 

  



134. 
zöldségpásté

tom 
db 

alumínium 

tálcás, állati 

összetevőktől, 

szójától, 

gluténtól és 

tartósítószertől 

mentes, 

vegetáriánus és 

speciális 

étrendbe 

illeszthető, 

minimum 100 g 

900   0 27 0 0   

135. zselatin kg étkezési 5   0 27 0 0   

Összesen: 0     0   

 

Az ajánlatban az egyes termékek nettó egységárait és a termékenkénti összesített nettó árakat is fel kell 

tüntetni. A rész végén az összesítésben is meg kell adni a termékek nettó ajánlati árának értékét, ami 

meg kell egyezzen a felolvasó lapon megadott nettó értékkel. 

A részen belül minden tételre kötelező ajánlatot tenni. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő 

mennyiségektől szerződéses időszak alatt -20 %-al eltérhet. 

A  „GY” betűvel megjelölt termékek esetében Ajánlatkérő gyártmánylap becsatolását írja elő 

Ajánlattevők részére. 
 

 

 

 

                                5.rész Energiacsökkentett és diabetikus termékek. 
 
 
 

5. részajánlati kör: Energiacsökkentett termékek 

  Megnevezés 
Kisze

relés 

Minimumkövetel

mény 

Mennyis

ég 

Nettó 

egység

ár 

Nett

ó  

összá

r 

ÁFA 

mérté

ke 

ÁFA 

érté

ke 

Brutt

ó 

összá

r 

Becsatolt 

gyártmányl

ap 

oldalszáma 

1. 
instant 

tejeskávéital 
db 

1000 g. édesített, 

energiacsökkentet

t, 500g tejporral 7 

liter kész ital 

elkészítésére GY 

200   0 27 0 0   

2. 
instant 

kakaó ital 
db 

1000 g. édesített, 

energiacsökkentet

t, 500g tejporral 7 

liter kész ital 

elkészítésére GY 

200   0 27 0 0   

3. 
instant 

teapor 
db 

300 g melyből 12 

liter tea 

készíthető, 

citrom, meggy, 

málna ízekben, 

energiacsökkentet

t, kizárólag 

természetes 

alapanyagokkal 

300   0 27 0 0   



GY 

4. 
instant 

teapor 
db 

400 g, melyből 

100 liter tea 

készíthető, erdei 

gyümölcs ízben 

GY 

300   0 27 0 0   

5. 
instant 

teapor 
db 

400g/100 l 

késztermék 

elkészítéséhez, 

citromos és 

barackos ízben, + 

kálcium + 

magnézium 

hozzáadásával (a 

közétkeztetésre 

vonatkozó 

táplálkozás-

egészségügyi 

előírásokról 

szóló 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI 

rendelet ajánlása 

szerint)  GY 

1 825   0 27 0 0   

6. 
növényi 

krémpor 
db 1000 g GY 650   0 27 0 0   

7. pudingpor kg 

Vaníliaízű 

pudingpor, 

gluténmentes, 

lisztérzékenyek is 

használhatják GY 

30   0 27 0 0   

8. töltött ostya db 

édesítőszerrel, 

cukorbeteg 

étrendbe 

beilleszthető 40g 

GY 

900   0 27 0 0   

9. 
gabonás 

szelet 
db 

teljes kiőrlésű 

gabonás szelet 

min. 50g, mártott, 

kakaós, almás, 

mogyorós GY 

29 000   0 27 0 0   

10

. 

diabetikus 

ostya 
db 

40 g, szeletes 

termék, 

cukorbeteg 

étrendbe 

illeszthető, 

vanília, kakaós, 

mogyorós GY 

1 800   0 27 0 0   

11

. 

gyümölcslé 

sűrítmény 
db 

vitalizáló, 9 fajta 

vitaminnal, 3dl 

vízhez, tropic, 

narancs, fruit 

ízben GY 

3 000   0 27 0 0   

12

. 

olajos 

magvas 
db 

min. 50% olajos 

maggal, 4 ízben 
29 000   0 27 0 0   



műzli GY 

13

. 
keksz db 

teljes kiőrlésű, 

min. 60g-os, 

kakaós, 

mogyorós, 

gyümölcsös ízben 

GY 

29 000   0 27 0 0   

14

. 
keksz db 

diabetikus, min. 

40g-os, 

mogyorós, kakaós 

ízben GY 

29 000   0 27 0 0   

15

. 
keksz kg 

teljes kiőrlésű, 

magvas, 

mogyorós, 

vaníliás ízben, 

lédig GY 

29 000   0 27 0 0   

16

. 
műzli db 

min. 50% 

gyümölccsel 

glükóz mentes, 

min. 22g-os GY 

29 000   0 27 0 0   

17

. 
ételízesítő kg 

min. 36 % 

szárított 

zöldségtartalomm

al, só és 

répacukor 

hozzáadása nélkül 

(a 

közétkeztetésre 

vonatkozó 

táplálkozás-

egészségügyi 

előírásokról 

szóló 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI 

rendelet ajánlása 

szerint) GY 

200   0 27 0 0   

Összesen: 0     0   

 
 
Az ajánlatban az egyes termékek nettó egységárait és a termékenkénti összesített nettó árakat is fel kell 

tüntetni. A rész végén az összesítésben is meg kell adni a termékek nettó ajánlati árának értékét, ami 

meg kell egyezzen a felolvasó lapon megadott nettó értékkel. 

A részen belül minden tételre kötelező ajánlatot tenni. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő 

mennyiségektől szerződéses időszak alatt -20 %-al eltérhet. 

A  „GY” betűvel megjelölt termékek esetében Ajánlatkérő gyártmánylap becsatolását írja elő 

Ajánlattevők részére. 

 
6.rész Zöldség-gyümölcs 

 

 
II.       

 

6. részajánlati kör: földesáru, zöldség-gyümölcs és tojás 



  Megnevezés 

Kisz

erelé

s 

Minimumkövetelmény 
Menny

iség 

Nettó 

egysé

gár 

Nett

ó  

össz

ár 

ÁFA 

mért

éke 

ÁF

A 

érté

ke 

Bru

ttó 

össz

ár 

Szállítási 

ütemezés 

1. alma kg I. osztály 9 000   0 27 0 0 
folyamat

os 

2. ananász db I. osztály 30   0 27 0 0 
folyamat

os 

3. avokádó kg I. osztály 100   0 27 0 0 
folyamat

os 

4. banán kg I. osztály 2 000   0 27 0 0 
decembe

r, január 

5. cékla kg I. osztály 40   0 27 0 0 
folyamat

os 

6. citrom kg I. osztály 150   0 27 0 0 
folyamat

os 

7. cukkini kg I. osztály 10   0 27 0 0 

júniustól 

szeptem

berig 

8. cukkini kg I. osztály 10   0 27 0 0 
szezonon 

kívül 

9. dióbél kg I. osztály 50   0 27 0 0 
folyamat

os 

10. eper kg I. osztály 40   0 27 0 0 
májustól 

júliusig 

11. fehér retek kg I. osztály 500   0 27 0 0 

márciust

ól 

novembe

rig 

12. fehér retek kg I. osztály 125   0 27 0 0 
szezonon 

kívül 

13. fejes saláta db I. osztály 30   0 27 0 0 
folyamat

os 

14. gomba kg csiperke, I. osztály 2 000   0 27 0 0 
folyamat

os 

15. görögdinnye kg I. osztály 400   0 27 0 0 
augusztu

s 

16. gránátalma kg I. osztály 40   0 27 0 0 
folyamat

os 

17. gyömbér kg I. osztály 10   0 27 0 0 
folyamat

os 

18. jégsaláta db I. osztály 30   0 27 0 0 
folyamat

os 

19. 
kaliforniai 

paprika 
kg 

I. osztály, zöld, piros, 

sárga színben 
40   0 27 0 0 

folyamat

os 

20. kígyóuborka kg I. osztály 40   0 27 0 0 

júniustól 

szeptem

berig 

21. kígyóuborka kg I. osztály 60   0 27 0 0 
szezonon 

kívül 

22. kivi kg I. osztály 1 300   0 27 0 0 
folyamat

os 

23. lencse kg 5 kg-os kiszerelésben 850   0 27 0 0 
folyamat

os 

24. lime kg I. osztály 30   0 27 0 0 
folyamat

os 



25. Lollo saláta db zöld, vörös, I. osztály 50   0 27 0 0 
folyamat

os 

26. mandarin kg I. osztály 250   0 27 0 0 
decembe

r, január 

27. mangó db I. osztály 50   0 27 0 0 
folyamat

os 

28. narancs kg I. osztály 250   0 27 0 0 
decembe

r, január 

29. őszibarack kg I. osztály 100   0 27 0 0 

augusztu

s, 

szeptem

ber 

30. padlizsán kg I. osztály 20   0 27 0 0 

júliustól 

szeptem

berig 

31. padlizsán kg I. osztály 20   0 27 0 0 
szezonon 

kívül 

32. paradicsom kg I. osztály 80   0 27 0 0 

júniustól 

októberi

g 

33. paradicsom kg I. osztály 140   0 27 0 0 
szezonon 

kívül 

34. piros retek* db 
levélzet nélkül, 

csomóban I. osztály 
5 000   0 27 0 0 

májustól 

szeptem

berig 

35. piros retek* db 
levélzet nélkül, 

csomóban I. osztály 
7 000   0 27 0 0 

szezonon 

kívül 

36. rókagomba kg I. osztály 3   0 27 0 0 
folyamat

os 

37. rukkola db 
saláta, min. 100g-os 

kiszerelésben 
5   0 27 0 0 

folyamat

os 

38. sárgaborsó kg 5 kg-os kiszerelésben 950   0 27 0 0 
folyamat

os 

39. sárgadinnye db I. osztály 30   0 27 0 0 

júniustól 

augusztu

sig 

40. spárga kg I. osztály 100   0 27 0 0 
folyamat

os 

41. tarkabab kg 
5 kg-os kiszerelésben, 

fejtett 
1 300   0 27 0 0 

folyamat

os 

42. Tojás db 

fertőtlenített, friss, 

tálcázott, kartonozott, 

min.: L-es méret, 

darabonkénti származási 

jelöléssel, A osztály 

70 000   0 27 0 0 
folyamat

os 

43. TV paprika kg I. osztály 60   0 27 0 0 

júniustól 

októberi

g 

44. TV paprika kg I. osztály 80   0 27 0 0 
szezonon 

kívül 

45. vörösbab kg 
5 kg-os kiszerelésben, 

fejtett 
200   0 27 0 0 

folyamat

os 

46. 
zöldhagyma

* 
db 

besorolva, csomóban I. 

osztály 
5 000   0 27 0 0 

márciust

ól 

szepemb

erig 



47. 
zöldhagyma

* 
db 

besorolva, csomóban I. 

osztály 
7 000   0 27 0 0 

szezonon 

kívül 

Összesen: 0     0   

 

Az ajánlatban az egyes termékek nettó egységárait és a termékenkénti összesített nettó árakat is fel kell 

tüntetni. A rész végén az összesítésben is meg kell adni a termékek nettó ajánlati árának értékét, ami 

meg kell egyezzen a felolvasó lapon megadott nettó értékkel. 

A részen belül minden tételre kötelező ajánlatot tenni. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő 

mennyiségektől szerződéses időszak alatt -20 %-al eltérhet. 
 

 

 

A táblázatban feltüntetett mennyiségek 1000 fő élelmezésére kerültek megállapításra. Amennyiben az 

élelmezéssel kapcsolatban figyelembe vehető létszám jelentős mértékben csökken (-20%) az ajánlatkérő 

írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt(ket).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

             Fiatalkorúak 

Büntetés-végrehajtási Intézete 

               TÖKÖL 

 

 

 

2/2. AJÁNLAT  FORMAI ELEMEI: 

 

1. Tartalomjegyzék ( oldalszámozással) 

2. Felolvasó lap 

3. Részletes ajánlat (terméklista a dokumentációban található szerkeszthető formátumban) 

4. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről 

5. Aláírási címpéldány  egyszerű  másolati példányban 

6. Pénzügyi intézménytől származó igazolások valamennyi bankszámla esetében az ajánlati 

felhívás közzétételétől visszafelé számított kettő évre vonatkozóan. 

7. Referencia igazolás(ok), vagy nyilatkozatok. 

8. Nyilatkozat azon  kizáró okok tekintetében melyeket Ajánlattevőnek kell igazolnia 

9. Nyilatkozat minták. 

- 10%-ot meghaladó alvállalkozó(k) igénybevételéről, 

- ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak elfogadásáról, 

- vállalkozás minősítéséről, 

- kapcsolattartó személyéről, 

- alvállalkozók és az alkalmasságban résztvevő gazdasági szereplőkre vonatkozóan a kizáró 

okokat illetően, 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti kizáró okokat illetően, 

- Kbt. 56. § (2) bekezdés szerint, 

- gazdasági szereplő kapacitására történő támaszkodás, 

- Kbt.57. § (1) bekezdés a) és c)   pontjaira vonatkozó kizáró okok szerinti közjegyző, vagy 

gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

- árbevétel szerint, 

- üzleti titokra vonatkozó 

10. Szerződés tervezet. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2/2 pontban leírt formai elemek az ajánlatok 

gyorsabb ellenőrzését teszik lehetővé. Az ajánlatok lefűzése kapcsán Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket 

a formai elemek sorrendiségének betartására. 

 

 

 

 

 

 



 

              Fiatalkorúak 

Büntetés-végrehajtási Intézete                                                        

                TÖKÖL 

 

FELOLVASÓLAP 

Közbeszerzési eljárás tárgya: szállítási szerződés megkötése a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 

Intézete élelmiszer alapanyagok beszerzéséhez 

 

Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok: 

 

Az ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………. 

               Székhelye: ……………………………………………………………………………. 

     Levelezési és e-mail címe: …………………………………………………………………. 

Ajánlati ár:   

1. rész: Tej és tejtermékek:……………………………………….nettó HUF 

2.  rész: Húskészítmények, felvágottak:……………………………nettó HUF 

3. rész: Mirelit áruk:………………………………………………nettó HUF 

4. rész: Szárazáru:…………………………………………………nettó HUF 

5. rész: Energiacsökentett termékek         :………………………..nettó HUF 

6. rész: Zöldség, gyümölcs………………………………………..nettó HUF 

 

 

2015. ………………………………… hó ………. nap 

 

 

                                                                                          ……………………………………. 

                                                                                                            cégszerű aláírás 

 

 

 

       

 



 

              Fiatalkorúak 

Büntetés-végrehajtási Intézete                                                               

                 TÖKÖL 

 

Igazolási módok a kizáró okokat illetően:  

KBT 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok a) b) c) d) e) g) j) pontokban k) pont ka) kb) alpontokban 

foglalt kizáró okokat az ajánlatkérő ellenőrzi. 

KBT 56. § f) i) pontja esetén az ajánlattevő közjegyző illetve gazdasági, szakmai kamara által 

hitelesített nyilatkozattal igazolja. 

KBT 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ok fent nem 

állásásról. 

KBT 56. § (2) bekezdés tekintetében ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ok fent nem állásásról. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alulírott ………………………………… a(z) …………............................................ képviselőjeként a 

…………………………számú részajánlat tekintetében, a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján 

n y i l a t k o z o m ,  hogy 

 

a közbeszerzésnek az a része 

(részei), amelynek teljesítéséhez 

alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni: 

ezen részek tekintetében 

a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozók neve 

és székhelye: 

a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozó 

közre fog működni: 

 

 % 

 % 

 

 % 

 % 

 

 % 

 % 

 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

 

 



AJÁNLATI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (3) BEK. ALAPJÁN
1
 

 

A  „Szállítási szerződés élelmiszer alapanyagok beszerzéséhez.” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban alulírott ……………….......................…….. mint a 

…………………...........……….. cégjegyzésre jogosult képviselője, a ………….  

rész tekintetében kijelentem az alábbiakat: 

 

 
Az Ajánlattevő(k) neve(i) 

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén az egyes közös ajánlattevők adatai 

Vezető*  

Tag 1*  

Tag 2*  

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. 

  

Alulírott ……………………………………… mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 

jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és áttekintése után 

kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük 

és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati felhívásban ismertetetteket minden 

vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában.  

Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban meghatározott 

szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő 

teljesítésére, az ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron.  

Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, a 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából.  

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                           

1 Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében a szerződésben felhatalmazott személy(ek)) tölti ki és írja alá. 



 

NYILATKOZAT A KBT. 60. § (5) BEK. ALAPJÁN 

 

A „Szállítási szerződés élelmiszer alapanyagok beszerzéséhez.” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban alulírott ..............................................................…….. mint a 

…………………........................……….. cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem az 

alábbiakat: 

 

Kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint  

 

 mikro vállalkozásnak 

  kisvállalkozásnak 

 középvállalkozásnak minősülünk,  

 nem tartozunk a törvény hatálya alá.  

(A megfelelő rész aláhúzással megjelölendő!) 

 

 

Kelt: ……………………………… 

cégszerű aláírás 

 



NYILATKOZAT  

„Szállítási szerződés élelmiszer alapanyagok beszerzéséhez.” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

alulírott kapcsolattartó személyéről 

 

……….........…………….. mint a ………................………………….. cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy kapcsolattartó személynek jelöljük ki: 

Név:………………………….. 

Postai Cím: ………………… . 

Telefonszám: ………………  . 

Faxszám: ……………………   

E-mail: ……………………….. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul vesszük az alábbiakat: 

A kapcsolattartó személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely 

szakaszában a megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 

ajánlatkérő fax-eszköze általi visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel 

esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást megfelelő nyilatkozat eredeti, 

vagy hitelesített másolati példányának postai úton, vagy kézbesítő igénybevételével írásban kell az 

ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő a kizárólag az említett előírásnak maradéktalanul megfelelő 

nyilatkozat eredeti, vagy hitelesített másolati példányának kézhezvételét követően köteles a 

kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az Ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot a Kbt. 

eltérő rendelkezésének hiányában postai úton vagy kézbesítő igénybevételével vagy faxon kell 

eljuttatni.  

Az eljárás bármely szakaszában az Ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 

dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  

 a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul 

megfelel; és 

 a dokumentumok:  

                        az Ajánlattevő kapcsolattartója; vagy 

                        az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja, illetőleg jogosultjai; vagy  

 közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők megállapodásában megnevezett 

képviselő  cégjegyzésre jogosultja illetőleg jogosultja; vagy 

                        az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által, cégszerűen meghatalmazott  

személy (ez esetben a megfelelő meghatalmazás eredeti példánya csatolandó, ha 

korábban még nem csatolták) aláírásával kerülnek megküldésre az Ajánlatkérő részére. 

 

 

Kelt: 

  ..............................................  

 cégszerű aláírás(ok) 



  

NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKBBTT..  5566..  §§  SSZZEERRIINNTTII  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKKRRÓÓLL  

AAZZ  AALLVVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓ((KK))RRAA  ÉÉSS  AAZZ  AALLKKAALLMMAASSSSÁÁGG  IIGGAAZZOOLLÁÁSSÁÁBBAANN  RRÉÉSSZZTTVVEEVVŐŐ  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  

SSZZEERREEPPLLŐŐ((KK))RREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN  

 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője mint a „Szállítási szerződés élelmiszer készítéséhez 

szükséges alapanyagok beszerzéséhez.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője büntetőjogi 

felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Kelt:  

 

 

 

                                                                                              …................................... 

                                                                                            ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKBBTT..  5566..  §§  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSS  KK))  PPOONNTT  KKCC))  AALLPPOONNTTJJAA  SSZZEERRIINNTTII  

KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKKRRÓÓLL  

 

 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként 

n y i l a t k o z o m  a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében,  hogy az általam képviselt 

gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet 

– nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

– szabályozott tőzsdén jegyeznek.
[1]

 

Amennyiben az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 

n y i l a t k o z o m ,  hogy
[2]

 

 

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és 

állandó lakóhelye: 

 

Név Állandó lakóhely 

  

  

 

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 

 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. nap  

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

                                                           
[1]

 A megfelelő rész aláhúzandó. 

[2]
 Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő. 



 

 

 

AA  KKBBTT..  5566..  §§  ((22))  BBEEKKEEZZDDÉÉSS  SSZZEERRIINNTTII  AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  

 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ................................. képviseletére jogosult személy a Kbt. 56.§ 

(2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy 

*
cégünkben nincsen olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely 

közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

*
cégünkben van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely 

közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

Cég megnevezése Cég székhelye Tulajdoni részesedése 

   

 

Nyilatkozunk, hogy a fenti tulajdonos céggel/cégekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ (2) 

bekezdése szerinti kizáró okok. 

 

 

Kelt: ………………… .  év …………… hó ……….. nap 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
*
 A megfelelő pontot kérjük aláhúzni. 

 

 

 



 

NYILATKOZAT a Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében: 

az előírt alkalmassági követelmények igazolása során más gazdasági szereplő kapacitására 

támaszkodva is kívánok megfelelni 

  

 igen* nem* 

 

(*megfelelőt kérjük aláhúzni) 

 

 Igen válasz esetén: 

Gazdasági szereplő megnevezése:   

Címe:   

Az ajánlati felhívás azon alkalmassági 

követelménye(i) (a felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével), amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő 

erőforrására (is) támaszkodik. 

 

(A táblázat a gazdasági szereplők számától függően szabadon bővíthető.) 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

 

Kelt:  

 

Cégszerű aláírás 



NYILATKOZAT 
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ alapján 

 
 

Tekintettel arra, hogy az „Szállítási szerződés élelmiszer alapanyagok beszerzéséhez.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattevője büntetőjogi tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a 
Kbt 57. § (1) bekezdés a)-c), f) pontjaiban foglalt kizáró okok érvényesítését is alkalmazza, az 
alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
(Ajánlattevő választása szerint alkalmazhatja a következőket:  
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. §(1) bekezdés a), c), f) 
pontjaiban szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti 
kizáró okok hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti 
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §(1) bekezdés a), 
c), f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.) 
 
 
a) 
Alulírott ……...............................................……………….. mint a ...………………… 
 
 ……………………………..............................….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője kijelentem, hogy ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 57. §(1) bekezdés a), c), f) 
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c), f) pontjai szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 
 
 
 

vagy 
 

b) 
Alulírott ……...............................................……………….. mint a ...………………… 
 
 ……………………………..............................….. az eljárásban megjelölt alvállalkozó / 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet

2
 képviseletében nyilatkozom arról, hogy 

az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c), f) pontjai 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 
    

 
Kelt: 

 

 

……………………………… 

aláírás 

 
 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a b) pont szerinti esetben az eljárásban meg nem jelölt 
alvállalkozókra vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nem vesz 
igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c), f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó 
alvállalkozót.  

                                                           
2
 Aláhúzással jelölje a nyilatkozattevői minőséget! Annyi nyilatkozatot kell benyújtani, ahány alvállalkozó / 

alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet szerepel az eljárásban 



 
 

N Y I L A T K O Z A T  Á R B E V É T E L R Ő L  

 

 

 

Az ” „Szállítási szerződés élelmiszer készítéséhez szükséges alapanyagok beszerzéséhez” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott …………………….. mint a 

…………………………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője 

kijelentem, hogy a megelőző két évben (2013, 2014) elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó 

árbevételünk a következő volt: 

 

 

év megnevezése közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel 

2013. 

 

 

2014.  

 

 

 

Több részre történő ajánlattétel esetén részenként szükséges benyújtani. 

 

 

Kelt:  

 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
NYILATKOZAT  

 KBT. 80. § alapján. 

 

 

A ” „Szállítási szerződés élelmiszer készítéséhez szükséges alapanyagok beszerzéséhez” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban alulírott …………………….. mint a 

…………………………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője 

kijelentem, hogy ajánlatunk ……….. oldala(i) üzleti titkot tartalmaznak. Ezen oldalak 

tartalmának nyilvánossá hozatalát a Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltak alapján megtiltom. 

 

 

Kelt: 

 

                                                                                  ………………………………….. 

                                                                                                cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adás-vételi  szerződés 

mely létrejött egyrészről a Fiatalkorúak Bv. Intézete (2316 Tököl, Ráckevei út 6. képviseletében 

eljár: Pesti Ferenc  bv. ezredes parancsnok.), mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –, 

másrészről a  

székhely: 

Cgj. :  

Adószám:  

Számlavezető:   

Számlaszám:  

Képviseli:  

mint szállító – a továbbiakban: Szállító – között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

Felek kijelentik, hogy jelen szerződést a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete által „Szállítási 

szerződés élelmiszer alapanygok beszerzéséhez” tárgyában a Közbeszerzési Értesítőben ………. szám 

alatt ……….. napján megjelent közbeszerzési eljárás alapján, mint nyertes ajánlattevővel kötik meg.   

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.) A fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás keretében Szállító, mint a közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevője, jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő 

részére jelen szerződés 1. számú mellékletében- pályázati dokumentációjában - meghatározott 

………  termékcsoportot biztosítja, a melléklet szerinti áron.  

II. TELJESÍTÉS MÓDJA 

1.) Megrendelő megrendelését -  e-mail formájában- a szállítást megelőzően legkésőbb 1 nappal          

Szállítónál leadja, mely megrendelés tudomásulvételét Szállító 2 órán belül visszaigazolni-  

elektronikus levél formájában- köteles. 

2.) Szállító a megrendelt árut a rendelés alapján a dokumentációban meghatározott szállítási rend 

szerint saját gépjárművel kiszállítja Megrendelőnek.  

3.) Megrendelő a kiszállított árut a megrendelése valamint a szállítólevél alapján, mennyiségi és 

minőségi szempontok szerint átveszi. Abban az esetben, ha az átadás átvétel során az áru nem 

felel meg az előírt minőségi és mennyiségi követelményeknek, Megrendelő jogosult 

visszautasítani az átvételt, Szállító köteles a visszautasított mennyiséget a megfelelő 

minőségben 5 órán belül pótolni. Kifogás esetén a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.  

4.)  Amennyiben a szállítólevélen szereplő áru mennyiség a megrendelőlapon szereplő áru 

mennyiségével megegyezik, úgy a szállítólevél képezi a Szállító által kiállított számla alapját.   

5.) Szállító garanciát vállal az általa kiszállított áruféleségek fogyaszthatóságára, valamint köteles 

a csomagolt árukon a szavatossági időt megjelölni. A megrendelő előírja, hogy a szállítási 

időpontban a termék a minőség- megőrzési idejének minimum ½ részével rendelkezzen. 

 



6.) A Szállítónak meg kell felelnie a szerződés teljesítésékor a szállítandó  élelmiszerek 

tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló – 2008. évi XLVI. törvény – 

előírásainak, illetve a Magyar élelmiszerkönyvben meghatározottaknak. 

7.) A Megrendelő a közbeszerzés műszaki leírás szerinti mennyiségektől a szerződés teljesítése 

során mínus 20 %-kal eltérhet. 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1.) A vállalkozás díja: a jelen szerződés I. számú mellékletében- pályázati dokumentációban - 

meghatározott összegek.  

2.) A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.  

3.) A szerződő felek az alábbi fizetési módban állapodtak meg: 

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Szállító jelen szerződés I. pontjában foglalt 

kötelezettségének teljesítését követően, jelen szerződés  alapján szállító által benyújtott 

számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül  banki átutalással teljesít. 

Szállító által teljesített szolgáltatás igazolására és Szállító teljesítésének ellenőrzésére 

Megrendelő oldaláról Balla Sándor élelmezésvezető (tel: 06/24 503-124, e-mail: 

balla.sandor@bv.gov.hu) jogosult. 

Szállító az ajánlatában szereplő árakat, kizárólag – jogszabályváltozás (pl. Áfa mértéke) - 

miatt változtathatja meg, egyéb esetben az árakat megváltoztatni nem lehet. Amennyiben 

Szállító az előzőek szerint  árváltoztatást kíván érvényesíteni, úgy Megrendelő az 

árváltoztatást megelőző 15 munkanappal köteles értesíteni.    

IV. EGYÉB KIKÖTÉSEK 

1.) Megrendelő biztosítja, hogy Szállító megbízottja Megrendelő telephelyére bejusson, Szállító 

Megrendelő jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági előírásait 

köteles betartani és betartatni, továbbá tudomásul veszi, hogy a biztonsági szabályok be nem 

tartása a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. .  

2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító a szerződésben vállalt 

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem szerződésszerűen teljesít Megrendelőnek fizetési 

kötelezettsége nem áll fenn. 

3.) Szállító késedelmes illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség 

terheli. A kötbér mértéke késedelem esetén a késedelemmel érintett szállítás nettó értékének 

1%-a minden megkezdett 1 órára, de legfeljebb a szállítás nettó értékének  10 %-a. A szállítás 

szállítónak felróható okokból történő meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a szerződés 

szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a, de legfeljebb 500.000 Ft összeg. Megrendelő 

Szállító felé beszámítással érvényesíti kötbér fizetési kötelezettséget, amennyiben a Kbt.  130. 

§ (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. 

4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely külső ok következtében a 

szerződésben meghatározott feladatokat Szállító az előre meghatározott időpontban teljesíteni 

nem tudja, úgy arról Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni.  



5.) Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy késedelmesen 

fizeti, Megrendelő a késedelemmel érintett teljes időszakra a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdési 

szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

6.) A jogszabály változásból adódó Áfa csökkenés esetén a szállító köteles azt az áraiban 

érvényre juttatni. 

7.) Szállító tudomásul veszi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§. –ban 

meghatározott, a köztartozás mentesség igazolására vonatkozó kötelezettséget.  

 

8.) Az Szállító tudomásul veszi, hogy megrendelő a 44/2011.  (III.23.) Kormányrendelet, 

valamint a 9/2011. (III.23) BM. rendelet hatálya alá tartozik. A BM rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott termékkört az Ajánlatkérő kötelezően a Központi Ellátó 

Szervezettől köteles beszerezni. Amennyiben a közbeszerzés tárgyát illető termékkör 

jogszabályváltozás következtében módosul, ajánlatkérő az érintett termékeket a Központi 

Ellátó Szervezettől köteles beszerezni. Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek 

kártérítést nem fizet, illetve a szállítások nem teljesüléséből fakadó veszteségért a nyertes 

ajánlattevő kártérítési igénnyel nem élhet. 

9.) A KBT 125.§ (4) bekezdése értelmében a Szállító nem fizet, illetve nem számol el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben, olyan költséget melyek a KBT 56.§ (1) bekezdés k) pontja 

szerinti feltételnek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító a jelen szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a KBT 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. A KBT 125.§ (5) bekezdésének értelmében a megrendelő jogosult és 

egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, mely lehetővé teszi, 

hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon – ha a szállítóban 

közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel 

meg a KBT 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

A szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely nem felel meg a KBT 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

Fenti felmondás esetén a szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

      10) Megrendelő hiányos, nem megfelelő időpontban történt szállítás, valamint elmaradt szállítás 

esetén jegyzőkönyvet vesz fel melyet eljuttat Szállító részére. A harmadik jegyzőkönyv 

felvétele után Megrendelő a szerződést felmondhatja. 

10.) Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. 

 

11.) Jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal felmondhat. 

12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. előírásai az irányadóak. 

13.) Abban az esetben ha a felek jelen szerződésből eredő vitás kérdésekben nem tudnak 

megállapodni, a Ráckevei Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 



 

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 

négy (4) eredeti példányban írnak alá. 

Tököl, 2015.    

  

  

.......................................................... .................................................... 

Fiatalkorúak Bv. Intézete  ………………………….. 

Pesti Ferenc bv. ezredes,parancsnok …………………………… 

Megrendelő Szállító  

 Jogilag ellenjegyezte:                                          Az Áht368. §. –a alapján  ellenjegyezte:  

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

      Dr. Monostory Péter bv. alezredes                       Dr. Kovátsné Versics Krisztina bv. őrnagy  

                jogtanácsos                                                                         gazdasági vezető  
 

 

 


