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ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 
 
 

Intézmény megnevezése: Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 8400 Ajka, Frankel 
L. u. 8. 
Érintett költségvetési év: 2010. 
 
Ügyszám: 133-6/2009.  Melléklet: felhasználandó 

élelmiszer – mennyiségek 
és azok nettó becsült értéke 

 
1. Tervezett közbeszerzés tárgya:  élelmiszer 
2. Típusa:  árubeszerzés 
3. Közbeszerzés várható időpontja:  2009. év augusztus 
4. Szerződéskötés ideje:  2009. december hó 
 
5. A szerződés előzetesen becsült nettó értéke: 43.723.879,- 
 
6. Alkalmazandó/választott eljárás típus: 
 
- Értékhatár szerint: nemzeti értékhatárt elérő 
- Eljárás típusa szerint: nyílt eljárás 
 
7. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb 

támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb) 
8. Forrás: Önkormányzati finanszírozás, működési bevétel 
 
9. A tervezett közbeszerzésért felelős személyek:  
 
Kleinhans Terézia igazgató 
Horváth Zoltánné  gazdasági vezető 
Takácsné Hódossy Ildikó  élelmezésvezető 
Bodor Géza  közbeszerzési előadó 
számviteli ügyintéző 
 
10. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
11. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: 
 
 
Készítette: Várhelyi Noémi 
                számviteli ügyintéző 
 
 
Ajka, 2009. április 07. 
 
Jóváhagyta: 
 
 

Horváth Zoltánné   Kleinhans Terézia 
                               gazdasági vezető                      igazgató 
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Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
                 Ajka, Frankel Leó u. 8. 
                   Tel/fax: 88/200-552 
       E-mail: csaladsegito@ajkanet.hu 
 
 
 
Tárgy: Az élelmezés szakfeladat részére történő élelmiszer-beszerzés közbeszerzési eljárással 

történő megvalósításához szükséges élelmiszer árucsoportonkénti mennyiségi 
kimutatása. 

A szakfeladat által felhasználandó élelmiszer mennyiségek, 2010. január 01.-től 2010. 
december 31.-ig, 12 hónapra. 

 
 
01. Fagyasztott baromfihús, pulykahús, halfilé 
                                                                
                                                Mennyiség  
 
- csirkecomb egész 1300 kg   643.500,- 
- csirkecomb felső 2250 kg   1.152.000,- 
- csirkecomb alsó  50 kg   25.600,- 
- csirkemell                                100 kg     104.500,- 
- csirke szárny                            400 kg      169.600,- 
- csirkemáj szív nélkül 420 kg    117.600,- 
- pulyka felsőcomb filé 551 kg   433.637,- 
- pulykamell 171 kg    201.267,- 
- fagyasztott halfilé 473 kg   312.180,- 
- Heck  haltörzs      
   ( X-es argentin)                        601 kg       435.725,- 
   3.595.609,- 
Mennyiség: 6348  kg 
  
 
02. Friss pékáru 
                                                                  
- félbarna kenyér 1 kg-os           120 kg   16.800,-   
- fehér kenyér 1 kg-os  550 kg   74.250,- 
- fehér kenyér 2 kg-os  11425 kg    1.256.750,- 
- közületi kifli                           2500  db   27.500,- 
- korpás kifli                             2562  db   33.306,- 
- sajtos kifli 3735  db   85.905,- 
- márványstangli 3464  db   83.136,- 
- zsemle  20764  db   218.022,- 
- korpás zsemle                         2850  db   37.050,- 
- briós 1250 db   33.750,- 
- diós búrkifli                            1275 db         110.925,- 
- egri csillagok  1600 db   40.000,- 
- fonott kismákos                     1600  db   20.800,- 
- kakaós kalács 0,5 kg-os           450 db   79.650,- 
- kuglóf 0,5 kg-os                       450 db   79.650,- 
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- fonott kalács 0,5 kg-os             220 db.      33.000,- 
- szendvics kenyér kb. 70 dkg    20 db                  3.200,- 
- zsemlemorzsa  450 kg   38.250,- 
- élesztő 0,5 kg-os 136 kg   21.624,- 
- krémes 200 db    18.000,- 
- csokoládétorta szelet 260db    23.400,- 
- dobostorta szelet 260 db    23.400,- 
- mignon 100 db   9.000,- 
    2.367.368,- 
 
Mennyiség:   12681 kg      44146 db                                             
 
 
03. Szárazanyagáru 
                                                                 
- univer jellegű vödrös  
  paradicsompüré 80 db   122.014,- 
  (5 kg-os) 
- univer jellegű  
  pörkölt ízesítő vödrös 50 db   67.749,- 
  2,6 kg-os  
- univer jellegű ketchup  
  vödrös 5 kg-os    8 db     17.312,- 
- univer jellegű majonéz   
  vödrös 5 kg-os 10 db   29.493,- 
- univer jellegű fokhagymakrém  
  vödrös 2,6 kg-os    4 db   5.449,- 
- univer jellegű olaszos alapkrém 
  vödrös 5 kg-os 15 db   46.355,- 
- univer jellegű vöröshagymakrém  
  vödrös 5 kg-os  2 db   3.891,- 
- univer jellegű gulyáskrém 
  vödrös 2,6 kg-os 18 db   24.079,- 
- univer jellegű Édes Anna 
  vödrös 5 kg-os 6 db   17.488,- 
- univer jellegű mustár vödrös     
  5 kg-os                         8 db               10.010,- 
- tubusos pirosarany 80 g-os     200 db    24.738,- 
- műanyag flakonos majonéz  17 db    3.434,- 
  420 g-os 
- műanyag flakonos ketchup 30 db    4.020,- 
  420 g-os   
- mustár 1/1-es üveges  100 db    25.389,- 
- univer jellegű ecetes torma vödrös 
    2,4 kg-os  4 db     4.310,- 
- citromlé, 1 l    1100  liter    9.200,- 
- lecsó 1/1-es üveges                      100  üveg     13.700,- 
- lecsó 5/1-es üveges                      110 üveg    115.500,- 
- paradicsompüré 1/1-es üveges   130 üveg    32.240,- 
- dobozos gomba  
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   850g-os töltősúly                           40 doboz    10.908,- 
- darabolt ananász 250 g/ doboz   242 doboz    23.474,- 
- magozott meggybefőtt    50 üveg    7.400,- 
  1/1-es üveges   
- felezett őszibarack befőtt    330 doboz    72.230,- 
  dobozos, 470 g töltősúly 
- felezett őszibarack befőtt 53 üveg    67.416,- 
   5/1-es üveges 
- szeletelt körte befőtt  53 üveg    46.110,- 
   5/1-es üveges  
- üveges vegyes íz 1/1-es   95 üveg    18.658,- 
- üveges vegyes íz 5/1-es  28 üveg    36.322,- 
- sárgabarackíz 1/1-es üveges 64 üveg     12.573,- 
- sütésálló vegyes íz 150 kg    42.441,- 
  10 kg/doboz 
- íz diabetikus 2 dl-es 225 üveg    39.145,- 
- reggeliző íz 25 g-os    3000 db    49.890,- 
- reggeliző íz diabós 25 g-os        1128 db    29.080,- 
- csemege uborka vödrös               714  kg    178.500,- 
- uborkasaláta vödrös 120 kg       36.000,- 
- kovászos uborka vödrös 245 kg    53.900,- 
- almapaprika vödrös   200 kg    50.000,- 
- TV paprika káposztával  250 kg    60.000,- 
  töltött vödrös 
- vegyesvágott vödrös  385  kg    84.700,- 
- mongol saláta vödrös  300 kg    72.000,- 
- ecetes cékla vödrös                     465 kg    111.600,- 
- savanyú káposzta vödrös 733 kg    87.960,- 
- karfiol savanyúság vödrös 200 kg    48.000,- 
- csemege uborka 1/1-es üveges  200 üveg    29.600,- 
- csemege uborka 5/1-es üveges    122 üveg    107.360,- 
- dobozos savanyú káposzta 27 doboz    2.619,- 
  vecsési jellegű, 800 g-os kiszerelés      
- vegyesvágott 1/1-es üveges    24 üveg    3.096,- 
- almapaprika 1/1-es üveges 20 üveg    3.300,- 
- üveges torma 200 g-os                   20 üveg    2.006,- 
- 2 dl-es szűrt gyümölcslé      7885 db     394.250,- 
 ( min. 12% gyümölcstartalommal) 
- gyümölcslé szűrt dobozos      1258 liter    250.216,- 
  1 l-es, min. 50% gyümölcstartalommal 
- diabetikus szűrt dobozos 96 liter    15.360,- 
 -  gyümölcslé, 1 l-es, min. 25% gyümölcstartalommal    
- Grand Gold jellegű1 l-es rostos dobozos tiszta  
  gyümölcsvelő sűrítmény, 100% gy.t.            60 liter   21.000,- 
- rostos, üveges gyümölcslé        
  sűrítmény, 5/1-es, 100% gy.t.     25 üveg   43.750,- 
- háztartási natúr keksz 40 kg    12.240,- 
- győri édes jellegű keksz      76 kg    16.519,- 
- vaníliás karika 8 kg    6.667,- 
- kakaópor 10 dkg-os        35 kg    19.600,- 
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- kakaópor 1 kg-os 35 kg     33.320,- 
- pudingpor 40 g/ csomag 
 - különböző ízesítésű  960 csomag    16.522,- 
- zamatkávé 20 dkg-os  42 kg    30.146,- 
- kávé (Omnia jellegű)                     10 kg    11.800,- 
- konzum tea 0,25 kg-os 40 csomag      9.553,- 
- gyümölcsös filteres tea 20x 2g-os 
  csipkebogyó 70 csomag    14.175,- 
  erdei vegyes 70 csomag    15.143,- 
  barack 70 csomag    15.143,- 
  fekete ribizli 70 csomag    15.143,- 
- szénsavas, ill. szénsavmentes      1300 üveg    85.800,- 
  ásványvíz 0,5 l-es 
- szénsavas narancs üdítőital    20 üveg    620,- 
   2 l-es 
- ételízesítő (delikát)1 kg-os  10 kg    5.915,- 
- oregáno 1 kg    1.584,- 
- sült csirke fűszer 3 kg    3.012,- 
- sertés sült fűszer                              2 kg    2.008,- 
- morzsolt szárított kapor levél          1 kg    2.500,- 
- ételízesítő vödrös 10 kg-os     140  kg    62.356,- 
- babérlevél 5 g/csomag  1350 g    10.436,- 
- szegfűbors egész 15g/csomag    900 g    3.375,- 
- egész bors 20 g/csomag  2750 g    3.135,- 
- őrölt bors 20 g/csomag   13400 g    15.276,- 
- csemege színes paprika  98 kg    95.550,- 
- őrölt fahéj 20 g/csomag   4440 g    8.569,- 
- egész köménymag 25 g/csomag 1 750 g    1.138,- 
- őrölt köménymag 25g/csomag    5250 g    4.095,- 
- szegfűszeg 10 g/csomag    2340 g    9.032,- 
- jódozott só 1 kg-os 1944 kg    71.734,- 
- majoránna 5 g/csomag   1728 g    3.231,- 
- leveskocka többféle ízben 550 doboz    112.167,- 
  12 db/doboz  
- szerecsendió 18 g-os 300 g    1.248,- 
- őrölt tárkony 7 g-os 350 g    6.174,- 
- borsika fű 15 g-os 750 g     6.173,- 
- szalalkáli 15 g/csomag                 10 csomag    365,- 
- reggeliző méz 25 g-os  2517 db    45.306,- 
- diabetikus reggeliző méz (25g) 1450 db    37.700,- 
- virágméz 1/1 üveges 53 üveg    34.026,- 
- vaníliás cukor 10 g/ csomag      8690 g    5.822,- 
- kristálycukor 1 kg-os  4330 kg    684.140,- 
- porcukor  480 kg    115.200,- 
- 20 %-os ecet 1 l-es                     118 liter    13.983,- 
- sütőpor 12 g/csomag  6200 g    3.162,- 
- szódabikarbóna 50 g/csomag    25 csomag    756,- 
- színtelen zselatin 12 g/ csomag 10 csomag    476,- 
- napraforgó étolaj 1 l-es 985  liter    341.795,- 
- kukoricacsíra étolaj 1 l-es 3 liter     1.430,- 
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- napraforgó étolaj 10 l-es   3660 liter    1.478.384,- 
- fényezetlen rizs "B" 1 kg-os 1560 kg    390.000,- 
- búzaliszt BL55 6970 kg    578.510,- 
- búzadara 1 kg-os 550 kg    49.500,- 
- löncs 400 g-os 1270 db    106.045,- 
- “tépőzáras” sertés májkrém   3810 db    177.165,- 
  (kb. 65 g/doboz) 
- olajos hal 1280 db    168.192,- 
  (kb. 90 g/doboz) 
- fémdobozos “tépőzáras”  
    húskrém (kb. 65 g/doboz) 2500 db    182.500,- 
- kolbászkrém (kb. 50g/doboz) 2033 db    162.640,- 
“tépőzáras”, alufóliás 
- mazsola 10 dkg-os 38 kg    16.112,- 
- kókuszreszelék 10 dkg-os 25 kg    9.250,- 
- csokoládényuszi 30 g-os 200 db    18.200,- 
- mikuláscsokoládé 30 g-os          200 db     18.200,- 
- szeletcsoki 50-70 g-os  103 db    6.658,- 
- gyümölcsös müzli szelet 
  20 g-os, többféle ízben 160 db    4.320,- 
- tejcsokoládé (tábla) 100-125 g 30 db    1.770,- 
- glukonon 25 dkg-os 45 kg    60.264,- 
- sacharin 400 db-os 100 doboz    24.710,- 
- 400 g-os bonbon                           10 db    7.168,- 
- málna ízű szörp 1 l-es       38 üveg    7.942,- 
- zselés szaloncukor 14 kg      8.531,- 
- gesztenyés szaloncukor   6 kg      3.656,- 
- marcipános szaloncukor   6 kg      3.656,- 
- vegyes ízesítésű szaloncukor    6 kg    3.656,- 
- Pilóta keksz                                    8 kg    7.030,- 
  
- Piskóta zselés-csokis  tallér 250 g/ csomag  
      
                                                           25 csomag           1.800,- 
- sós pálcika ( ropi )    250g               20 csomag    3.790,- 
- pattogatott kukorica 500 g               30 csomag    2.663,- 
- pezsgő ( BB jellegű édes, félédes )  10 üveg           4.680,- 
        8.209.487,- 
      
Mennyiség: 28085 db, 1420 üveg, 20366 kg, 8708 liter, 1289 doboz, 1410 csomag, 43998 g.                                                   
 
 
04. Száraztészta 
                                                                     
4 tojásos száraztészták: 
- ABC  31 kg    8.122,- 
- Tésztarizs                                      31 kg    11.312,- 
- cérnametélt        153 kg    55.830,- 
- csillag  75 kg    19.650,- 
- cső (rövid cső, csavart cső) 320 kg    120.179,- 
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- kagyló 150 kg    39.300,- 
- kiskocka 320 kg    116.768,- 
- rövidmetélt 580 kg    151.960,- 
- nagykocka 545 kg    142.790,- 
- spagetti 491 kg    128.642,- 
- gépi tarhonya 444 kg    116.328,- 
- orsó                                             150 kg    39.300,- 
- eperlevél 120 kg    31.440,- 
- csigatészta (lúdgége) 120 kg    52.992,- 
     1.034.613,- 
Mennyiség: 3530  kg 
                                                         
 
05. Tej, tejtermék áru 
                                                                  
- zacskós pasztőrözött tej    10600  liter    1.378.000,- 
  1,5%-os zsírtartalmú, 1 l-es, 5 l-es 
- UHT tej 1 l-es 500 liter     52.080,- 
  1,5%-os zsírtartalmú 
- 20 %-os tejföl (poharas) 1548 liter    456.660,- 
  1 l-es v. 5 l-es 
- kefir (poharas) 175 g-os    1340  pohár    64.762,- 
- félzsíros túró  656 kg    429.680,- 
  5 kg-os, 0,5 kg-os 
- túrókrém kb. 125 g/pohár       800 pohár    116.000,- 
- puding  125 g/pohár   320 pohár    13.200,- 
- trappista minőségű sajt       355 kg    294.650,- 
- Anikó sajt 57 kg     83.220,- 
- medvesajt kocka, 8 cikkelyes 342 doboz    76.950,- 
- kolbászos sajt kocka, 6 cikk. 253 doboz    74.635,- 
- téliszalámis sajt kocka,  cikk.    450 doboz    132.750,- 
- natúr tömlős sajtkrém 50 g-os  2350 db    105.750,- 
- gyümölcsös joghurt 150 g/p. 2.900 pohár    174.000,- 
- gyümölcsös ivójoghurt 150g/p.   452 pohár    22.600,- 
- margarin Ráma kocka 250g/db   960 db    135.994,- 
- margarin Liga 25 g/db                  15 db    1.175,- 
- Créme Bonjour 250g/db 585 db    157.950,- 
különböző ízesítésű 
- vajkrém 250 g/db 585 db    129.671,- 
különböző ízesítésű 
- margarin fél kg-os csészés 
                                 Joghurtos      546  db    117.390,- 
                                 Vitaminos     546 db    117.390,- 
                                 Light             546 db    57.330,- 
                                  
- Túró Rudi natúr 30 g-os 1680 db    89.544,- 
- főzőtejszín     24 liter    9.800,- 
     4.291.181,- 
 
Mennyiség: 12672 liter, 5812 pohár, 1068 kg, 7813 db, 1045 doboz 
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06. Sertéshús, marhahús 
                                                                   
- sertészsír  950 kg    171.000,- 
- marhahús csont nélkül: felsál  80 kg    100.000,- 
- marhahús csont nélkül: nyak  80 kg    84.000,- 
- sertés lapocka csont nélkül         5445 kg    3.920.400,- 
- sertés karaj csont nélkül  1220 kg    1.317.600,- 
- sertés tarja csont nélkül      605 kg    532.400,- 
- sertés oldalas (csontos)    371 kg    267.120,- 
- sertés húsoscsont   780 kg    132.600,- 
- sertés fehércsont   360 kg     3.600,- 
(lábszárcsont, fehércsont) 
- füstölt köröm                                    5 kg    625,- 
- sertés hátsó csülök                           32 kg                              14.080,- 
- sertés hátsó láb                                16 kg    1.600,- 
- sertés bőrke                                     10 kg    1.000,- 
- sertésmáj   254 kg    60.960,- 
- főtt, füstölt császár szalonna           87 kg    71.775,- 
- erdélyi szalonna  60 kg    44.400,- 
- kenyér szalonna   235 kg    79.900,- 
- füstölt, főtt tarja   67 kg    69.948,- 
- füstölt kötözött sonka  16 kg    19.200,- 
- tepertő  63 kg    37.800,- 
- kolozsvári szalonna (nem főtt)    130 kg    114.400,- 
     7.044.408,- 
 
Mennyiség: 10861 kg. 
                                                      
 
07. Felvágottak 
                                                                   
- belesdarált műbélbe töltve  85 kg     56.610,- 
- olasz felvágott  85 kg    51.850,- 
- soproni felvágott                            85 kg    53.550,- 
- nyári turista                                    74 kg    67.636,- 
- Bácskai hurka  45 kg    24.975,- 
- baromfipárizsi  85 kg    20.400,- 
- sertéspárizsi    100 kg    38.500,- 
- sajtos baromfipárizsi  43 kg    26.660,- 
- Zala felvágott   114 kg    74.442,- 
- pulykasonka 45 kg    34.290,- 
- pulyka pizzasonka 75 kg    41.250,- 
- gépsonka 133 kg    121.562,- 
- vákuumcsomagolt gépsonka 25 kg    28.625,- 
- kenőmájas 120 kg    59.400,- 
- Rákóczi midi száraz szalámi 48 kg    113.760,- 
- téliszalámi jellegű csemege 20 kg        48.000,- 
  száraz szalámi, különböző ízesítésű 
  10 dkg-os vákuumcsomagolt 
- Diákcsemege                                 43 kg   52.417,- 
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- Farmer felvágott                            43 kg   39.302,- 
     953.229,- 
 
Mennyiség: 1268 kg 
                                                         
08. Vörösáru 
                                                                  
- műbeles sertésvirsli  587 kg    224.234,- 
- sonkás pápai páros    86 kg    81.700,- 
- debreceni páros      86 kg    63.554,- 
- krinolin  110 kg    38.500,- 
- disznósajt műbeles  105 kg    73.080,- 
- füstölt lecsókolbász  477 kg    188.892,- 
- füstölt parasztkolbász                    10  kg    9.370,- 
- sütni való véres hurka   200 kg    121.600,- 
- sütni való májas hurka  200 kg    121.600,- 
- sütőkolbász  132 kg    103.224,- 
     1.025.754,- 
 
Mennyiség: 1993 kg                                                        
 
 
09. Gluténmentes áru 
                                                                    
- Fe-mini liszt 20 kg    25.600,- 
- gluténmentes liszt 1 kg-os      351 kg    212.355,- 
- glutén- és tojásmentes    30 kg    46.500,- 
száraztészta   
- gluténmentes panírpor 8 kg    8.400,- 
     292.855,- 
 
Mennyiség: 409 kg  
                                                   
 
10. Mirelit zöldség 
                                                                    
- paraj 2,5 kg-os 132 db   21.780,- 
- sóska 2,5 kg-os 131 db   37.990,- 
- tök     830 kg   182.600,- 
- zöldbab     770 kg     177.100,- 
- zöldborsó     1190 kg     297.500,- 
- petrezselyemlevél               98 kg       24.500,- 
- petrezselyem kocka    150 kg      30.000,- 
- karalábé kocka   285 kg       57.000,- 
- karfiol   670 kg     167.500,- 
- sárgarépa kocka 140 kg      22.400,- 
- zeller kocka 250 kg     52.500,- 
- meggy magozott 551 kg     194.180,- 
- húsleves zöldség  100 kg      21.000,- 
- csemege kukorica (morzsolt)      111 kg   25.530,- 
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- gesztenyekrém 25 dkg/ csomag 90 csomag   14.175,- 
- fejtett bab 254 kg   76.200,- 
- nudli (ömlesztett) 260 kg   59.800,- 
- szilvás gombóc 260 kg   68.900,- 
- derelye (szilvalekváros) 260 kg   76.700,- 
- kelbimbó 308 kg     80.080,- 
- brokkoli                                      265 kg     74.200,- 
   1.761.635,- 
 
Mennyiség: 263 db, 6979 kg, 90 csomag 
 
                        
 
Mindösszesen:  30.576.139,- 
+ 10% infláció:  3.057.614,- 
 33.633.753,- 
+ 30%:                                                10.090.126,-  /megengedett eltérés/ 
Becsült nettó érték mindösszesen:  43.723.879,- 
                           
A becsült nettó értéket a 2003. évi CXXIX. tv. 37. § (1) bek. a) pontja alapján állapítottam 
meg. 
 
 
Ajka, 2009. április 07. 
  
 
 
Készítette:   
 
                   Várhelyi Noémi 
               számviteli ügyintéző 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
 

Horváth Zoltánné Kleinhans Terézia 
                                gazdasági vezető                                          igazgató 


