
6  .   melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez   

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Postai cím: Bezerédj u. 2/b

Város/Község: Dombóvár Postai irányító-
szám: 7200

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pénzügyi Csoport, 7200 Dombóvár, 
Arany János tér 21. Kovacsik Zoltánné

Telefon: 74/464-520

E-mail: integralt.dombovar@gmail.hu Fax: 74/464-520

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Eurotrade DH Kft.

Postai cím: Attila u. 1.

Város/Község: Balatonboglár Postai irányí-
tószám: 8630

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: -

Telefon: 85/550-200

E-mail: rendeles@eurotradekft.t-online.hu Fax: 85/450-181

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): -

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

Hivatalos név: Halker Kft.

Postai cím: Klapka Gy. u. 14.

mailto:rendeles@eurotradekft.t-online.hu
mailto:integralt.dombovar@gmail.hu


Város/Község: Balatonboglár Postai irányí-
tószám: 8630

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: -

Telefon: 85/550-900

E-mail: v.agnes@halker.hu Fax: 85/550-901

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): -

Hivatalos név: Sió-Friss Kft.

Postai cím: Május 1. u. 0306/30 hrsz.

Város/Község: Siófok Postai irányí-
tószám: 8630

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: -

Telefon: 84/550-017

E-mail: v.agnes@halker.hu Fax: 84/550-018

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): -

Hivatalos név: M és Társa Kft.

Postai cím: Röszkei u. 48.

Város/Község: Mórahalom Postai irányí-
tószám: 6782

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: -

Telefon: 62/580-661

E-mail: palyazat@mestarsakft.hu Fax: 62/580-663

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): -

mailto:palyazat@mestarsakft.hu
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Hivatalos név: Arbasüt Kft.

Postai cím: Kossuth L. u. 44/a.

Város/Község: Nagybajom Postai irányí-
tószám: 7561

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: -

Telefon: 72/483-209

E-mail: arbasut@dravanet.hu Fax: 72/212-365

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): -

Hivatalos név: Kajári Ker Bt.

Postai cím: Ságvári E. u. 26.

Város/Község: Paks Postai irányí-
tószám: 7030

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: -

Telefon: 75/510-065

E-mail: kajari@kajariker.axelero.net Fax: 75/510-066

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): -

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű - Közszolgáltató -
Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] -
Közjogi szervezet - Egyéb -

I.4.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

- Általános közszolgáltatások - Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

- Védelem - Szociális védelem

- Közrend és biztonság - Szabadidő, kultúra és vallás



- Környezetvédelem - Oktatás

X Gazdasági és pénzügyek - Egyéb (nevezze meg): -

- Egészségügy

I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

- Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

- Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

- Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és el-
osztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

- Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

- Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása 
és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

- Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

- Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy au-
tóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

- Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

- Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

- Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Élelmiszerek beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a 
leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) Építési beruházás - b) Árubeszerzés X c) Szolgáltatás -

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen esz-
közzel, módon, az ajánlatké-
rő által meghatározott köve-
telményeknek megfelelően

-
-
-

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel

X
-
-
-
-

Szolgáltatási kategória -
(az 1–27. szolgáltatási kategó-
riákat lásd a Kbt. 3. és 4. mel-
lékletében)



Ezek 
kombinációja/EgyébÉpítési koncesszió - Szolgáltatási koncesszió -

A teljesítés helye -

NUTS-kód -

A teljesítés helye
Dombóvár – Szivárvány 
Óvoda (Zrínyi u. 10.), 
Bölcsőde (Kórház u. 35.), 
Amália Óvoda (Bezerédj 
u. 33.), Egyesített Szociá-
lis Intézmény (Arany J. tér 
2.), Apáczai Csere János 
Szakközépiskola (Arany J. 
tér 21.), Herceg Esterházy 
Miklós Szakképző Iskola, 
Speciális Szakiskola és 
Kollégium (Népköztársa-
ság u. 21.) és Junior Étter-
me (I. u. 65.)
NUTS-kód HU233

A teljesítés helye -

NUTS-kód -

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/10/17 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
1. rész: Állati termékek, hús és húskészítmények: 57.764 kg
2. rész: Halkészítmények és tartósított halak: 2.003 kg 
3. rész: Tejtermékek: 47.634 kg, 3.517 db és 358 doboz
4. rész: Termény, bolgárkertészeti és kertészeti termékek: 111.457 kg, 106.579 db és 19 doboz
5. rész: Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények: 34.673 kg és 177.677 db
6. rész: Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek: 54.652 kg, 961 db, 24 üveg és 47 

csomag
7. rész: Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek: 21.878 kg
8. rész: Különféle élelmiszertermékek: 54.922 kg, 3.467 db
9. rész: Tésztafélék: 21.138 kg és 66 db.

A dokumentációban részletezettek szerint.
A fenti 12 hónapra tervezett mennyiségektől az ajánlatkérő + 10%-kal eltérhet a szerződés teljesí-
tése során. Az ezen a határon belül való többlet igény esetén a megajánlott egységárat tartani kell, 
függetlenül attól, hogy egy-egy intézményen belül milyen mértékű többlet igény jelentkezik. 
Amennyiben a tervezett listához képest a teljesítés során az adott évben akár termékféleségből, 
akár egységből kevesebb valósul meg, konzekvenciákat nem von maga után.
Az elszámolás alapja az ajánlatban megadott egységár, mely a ténylegesen szállított mennyisé-
gekkel szorozva adja a számlázandó összeget. Az ajánlatkérő fél éves ártartási kötelezettséget ír 
elő  az  egységárakra,  ezt  követően,  ha  a  piaci  folyamatok indokolják  –  kellő  alátámasztással, 



egyeztetést követően – a legneuralgikusabb termékek ára korrigálható.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott eset-
ben)

Fő tárgy 15000000-8 -

További 
tárgy(ak)

03110000-5
03142500-3

-

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes 
szerződést, részt és opciót beleértve)

ÁFA 
nélkül

ÁFÁ ÁFA
-val (%)

Érték (arab számmal) 133.604.615
Pénznem HUF X - -

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Az időtartam hónap(ok)ban: - vagy napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: - (év/hó/nap)

befejezés: - (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/31 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/11/30 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen - nem X

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
A II.1.4) pontban foglaltakkal megegyező.

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összérté-
ket kérjük megadni]

ÁFA nél-
kül

ÁFÁ ÁFA
-val (%)

Érték (arab számmal) 136.450.000
Pénznem HUF X - -

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 



III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 
251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd

X
-
-
-

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
Keretmegállapodásos eljárás

-
-
-
-

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tar-
talmazó hirdetménnyel meghirde-
tett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meg-
hirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos

-
-
-

-

-

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hir-
detménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tár-
gyalásos
Keretmegállapodásos

-
-

-

-

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás 
nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgya-
lásos

-

-

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [Kbt. 
252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

-

-
-

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat - 

III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI 
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA



III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
 A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/07/26 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 141-234241
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/07/27 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-18522/2011 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésé-
nek, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja 
Dátum: - (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2011/10/27 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 207-336596
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/10/19 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-26152/2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen X nem -

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: -

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: -

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen - nem -

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: -

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: -

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1) A szerződést módosították-e? igen X nem -



IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2012/08/03 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-11692/2012 (KÉ-szám/évszám)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk: 
Az ajánlattevőként szerződő felek a szerződésben foglaltakat 2012/10/31-ével bezárólag teljesí-
tették, az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást 2012/12/28-ával bezárólag kifizette.
A szerződés módosítására az 1. rész nyertes ajánlattevője, az Eurotrade DH Kft. esetében került 
sor.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek.

V.3) KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA: 2013/01/08 (év/hó/nap)
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