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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA 

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 

Központ (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „Élelmiszer 

beszerzése” tárgyú, Ajánlatkérő által a közeljövőben megindítani tervezett közbeszerzés 

tekintetében előzetes piaci konzultációt kíván tartani a lentiekben foglaltak szerint  

 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: 

Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 

Központ (BM OKF GEK) 

Postai cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 

Kapcsolattartó neve: Hancsics-Diószegi Erzsébet (Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató 

Iroda) 

Telefon: +36 30 86-78-241 

E-mail: kozbeszerzes.erzsi@targetconsulting.hu 

 

2. A TERVEZETT BESZERZÉS TÁRGYA: 

 

„Élelmiszer beszerzése” 

 

A megindítani tervezett közbeszerzési eljárás a BM OKF GEK fenntartása alá tartozó Laktanya 

utcai objektum és a Mogyoródi úti objektum részére élelmiszerek beszerzésére vonatkozó 

keretszerződések megkötésére irányul 36 hónap időtartamban, 10 részajánlattal, az alábbiak szerint: 

1. rész: Húsáru 

2. rész: Mirelit áru 

3. rész: Szárazáru 

4. rész: Pékáru és édes teasütemények 
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5. rész: Zöldség és gyümölcs 

6. rész: Tejtermékek 

7. rész: Szendvicsek 

8. rész: Mini szendvicsek 

9. rész: Italáru 

10.  rész: Kávé 

 

A BM OKF GEK a Laktanya utcai objektumban élelmezési konyhát, a Mogyoródi úti objektumban 

büfét és éttermet üzemeltet, annak érdekében, hogy az állomány tagjainak a részére ebédet, reggelit, 

illetve az egyéb felmerülő igényeket ki tudja elégíteni. 

Az egyes részek beltartalmát és a kapcsolódó, tervezett műszaki leírásokat (ajánlatkérői 

elvárásokat) a mellékelt 20 db Excel táblázat tartalmazza (részenként 1-1 ártáblázat és műszaki 

leírás), ajánlatkérő mellékeli továbbá a megkötni tervezett keretszerződés tervezetét is. Azon 

termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az ajánlattétel során az eltérő kiszerelés 

megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. 

 

Beszerzés tárgya: árubeszerzés  

Szerződés típusa: keretszerződés, az egyes részeknél megjelölt keretösszeg 70 %-ára vonatkozó 

lehívási kötelezettséggel 

 

A szakmai ajánlattal kapcsolatos elvárások Ajánlatkérő szándékai szerint az alábbiak lesznek: 

„Ajánlattevőnek csatolnia szükséges ajánlata részeként a részletes árajánlatot és a megajánlott 

termék műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek 

szerint. Ajánlattevőnek a megajánlott termék műszaki specifikációját olyan részletezettséggel 

köteles csatolni, hogy ajánlatkérő ellenőrizni tudja a közbeszerzési dokumentáció részét 

képező műszaki előírásnak történő megfelelést. Az ajánlattevő által csatolt részletes árajánlat és 

műszaki specifikáció szakmai ajánlatnak minősül, így a Kbt. 71.§ (8) bekezdése 

alapján nem hiánypótoltatható. Az ajánlatnak tartalmaznia szükséges az eszköz típusát, illetve 

származási helyét. Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania annak igazolását, hogy jogosult 

a termékek forgalmazására. 

 

 

A fentiekben hivatkozott dokumentumok (műszaki leírások tervezetei, ártáblázatok 

tervezetei, keretszerződés tervezet) a BM OKF GEK honlapján 

https://gek.katasztrofavedelem.hu/26571/kulonos-kozzeteteli-listais elérhetők. 
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3. A KONZULTÁCIÓ MENETE, TÁRGYA: 

 

Az előzetes piaci konzultáció célja a részt vevő gazdasági szereplők tájékoztatása a beszerzés 

céljáról és körülményeiről, az ajánlatkérői elvárások ismertetése, az ajánlatkérő beszerzésének 

előkészítése és a piaci lehetőségek felmérése. 

Ajánlatkérő elsődleges célja, hogy megismerje az érdeklődő gazdasági szereplők észrevételeit a 

tervezett közbeszerzési eljárás feladatleírásának (szakmai követelmények, szerződéstervezet) 

tartalma kapcsán, megelőzve azt, hogy a közbeszerzési eljárás során kelljen adott esetben 

korrigendumokkal módosítania a közbeszerzési dokumentumok tartalmát, az esetleges (és hasonló 

tárgyú beszerzéseknél rendszeresen előforduló) kiemelkedően sok kiegészítő tájékoztatás kérés, 

módosítási javaslat nyomán. 

Az előzetes piaci konzultáción való részvétel a Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontja alapján nem 

eredményez összeférhetetlenséget a megindításra kerülő eljárásban, mivel az ajánlatkérő az 

előzetes piaci konzultáció során nem közölt a résztvevőkkel a közbeszerzési eljárás során az összes 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó 

információt.  

 

Az előzetes piaci konzultáció során ajánlatot tenni tilos, azonban a résztvevőknek lehetőségük 

van a megismert anyagok kapcsán kérdéseket, észrevételek jelezni az Ajánlatkérő részére. 

Ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció tartásával nem vállal kötelezettséget a beérkező 

észrevételek eljárási anyagokba történő beépítésére, minden észrevételt mérlegelni fog, és ennek 

nyomán állítja majd össze a közbeszerzési eljárás végleges anyagait.  

Az előzetes piaci konzultáción részt vevő gazdasági szereplők nem kapnak tételes visszajelzést az 

egyes javaslatok beépítését illetően, ugyanakkor Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az előzetes 

piaci konzultáció során a beérkező egyes javaslatok kapcsán további egyeztetéseket tartson, 

természetesen minden résztvevő egyidejű tájékoztatása mellett. 

 

Az előzetes piaci konzultációról jegyzőkönyv készül. Figyelemmel arra, hogy a 424/2017. (XII. 

19.) Kormányrendelet alapján az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) nem 

terjed ki az előzetes piaci konzultáció, mint az EKR-ben dokumentálandó cselekményre, így 

minden résztvevő email formában kapja meg a megadott email címére az elkészített jegyzőkönyvet, 

valamint a jegyzőkönyv az Ajánlatkérő honlapján 

(https://gek.katasztrofavedelem.hu/26571/kulonos-kozzeteteli-lista) is elérhető lesz.  
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4. ÉSZREVÉTELEK MEGKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 

 

Ajánlatkérő - tekintettel a COVID járvány miatti veszélyhelyzetre – az előzetes piaci konzultációt 

emailes egyeztetés formájában kívánja lebonyolítani. 

 

Az előzetes piaci konzultáció keretében az Ajánlatkérő 2021. március 29-én 14:00 óráig kéri 

megküldeni emailben az érdeklődő gazdasági szereplők észrevételeit, javaslatait a tervezett 

közbeszerzési eljárás feladatleírásának (szakmai követelmények, szerződéstervezet) tartalma 

kapcsán. 

A visszajelzéseket az Ajánlatkérő fentiekben megjelölt kapcsolattartójának 

kozbeszerzes.erzsi@targetconsulting.hu email címére kérjük megküldeni, szerkeszthető file 

formájában. 

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a jelen pontban meghirdetett konzultáción felül 

további konzultációs fordulót is tartson. 

 

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

• Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen előzetes piaci konzultáció 

célja ajánlatkérő beszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek felmérése. 

• Az előzetes piaci konzultáció során tilos ajánlatot tenni. 

• A konzultáció minden fordulójáról jegyzőkönyv készül, amelyeket a konzultációt követően 

a meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan 

bárki számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción 

részt vevőknek. 

• Jelen piaci konzultációt megelőzően nem került sor eredménytelen közbeszerzési eljárás 

lefolytatására. 

 

Szíves részvételükre feltétlenül számítunk.  

 

Támis Norbert 

s.k. 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (reg.szám: 00109) 

TARGET CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Iroda 

az Ajánlatkérő képviseletében 
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Mellékletek:  

- ártáblázatok (részajánlatonként 1-1 db, összesen 10 db) 

- műszaki leírások (részajánlatonként 1-1 db, összesen 10 db) 

- keretszerződés tervezete (1 db) 

 


