
Igény kenyér és pékáru 

Megnevezés, előírt paraméterek Me.

beszerzés 

mennyisége

(12 hónapra)

Követelmény
nettó egységár 

(Ft / Me.)
áfa (%) áfa (Ft / Me.)

bruttó egységár 

(Ft / Me.)
nettó összár (Ft)

Félbarnakenyér kg

17 210

Szeletelt, 

csomagolt, 

félbarna kenyér 

kovászos 

technológiával 

készült. 

Összetétel: BL112 

liszt; RL90; 

élesztő, étkezési 

só, víz 

1kg/kiszerelésben
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Sió kifli db

600

Tejes kifli, 

Összetétel: BL55, 

sütőélesztő, 

étkezési só, víz, 

tejpor, margarin, 

cukor, 42-46g
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Élesztő kg

12

0,5 kg-os 

kiszerelés, friss 

termék -  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Korpás kifli db

120

50-60g/db, 

konyhasó tartalma 

min. 1,2%/m/m/, 

max.2,1/m/m/
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Magvas zsemle db

8 850

50-60g/db, 

konyhasó tartalma 

min. 1,2%/m/m/, 

max.2,1/m/m/
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  
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Hajdinás barnakenyér kg

520

Szeletelt, 

csomagolt, 

hajdinás 

barnakenyér, 

konyhasó tartalom 

min:1,5% 

max.2,5%, 

500g/db
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Szezámmagos barnakenyér kg

520

Szeletelt, 

csomagolt, 

szezámmagos 

barnakenyér, 

konyhasó tartalom 

min:1,5% 

max.2,5%, 

500g/db
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Barnakenyér kg

520

Szeletelt, 

csomagolt, 

barnakenyér, 

konyhasó tartalom 

min:1,5% 

max.2,5%
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Rozskenyér kg

5 220

Szeletelt, 

csomagolt kenyér. 

Összetétel: 

RL125, BL112, 

élesztő, étkezési 

só, víz, 

1kg/kiszerelésben

-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  
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Búzakenyér,teljes kiőrlésű,1/1 kg

445

Szeletelt, 

csomagolt, teljes 

kiörlésű kenyér, 

konyhasó tartalom 

min:1,5% 

max.2,5%
-  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Diós bejgli db
25

csomagolt, 

500g/db -  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Mákos bejgli db
25

csomagolt, 

500g/db -  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Fonott kalács kg
60

csomagolt, 

500g/db -  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Pogácsa sajtos kg

10

Kelt tésztás, vagy  

hajtogatott leveles 

tészta. Friss 

készítmény -  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Kakaós kalács db
132

csomagolt, 

500g/db -  Ft                 -  Ft               -  Ft                  

Összesen: -  Ft                  

1
 a megajánlott terméket olyan részletességgel kell meghatározni, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, továbbá meg kell adni az ajánlatkérő által előírt paraméterek (összetétel, kiszerelés, stb.) termékre jellemző értékét

Az ajánlattevőnek a sárgával jelölt cellákat kell kitölteni.

Az ajánlattevőnek a zölddel jelölt cella értékét kell a felolvasólapra átvezetni.

Kelt: ………………, 2016. ………………………………
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áfa (Ft) bruttó összár (Ft)
megajánlott termék megnevezése és  

paraméterei 
1

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  
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-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  
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-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

-  Ft                  -  Ft                  

1
 a megajánlott terméket olyan részletességgel kell meghatározni, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, továbbá meg kell adni az ajánlatkérő által előírt paraméterek (összetétel, kiszerelés, stb.) termékre jellemző értékét

cégszerű aláírás
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