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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363168-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Élelmezési szolgáltatások
2018/S 158-363168
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Eötvös Loránd Tudományegyetem
EKRSZ_34696556
Egyetem tér 1-3.
Budapest
1053
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 303765367
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.elte.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.elte.hu
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000373892018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000373892018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem

I.5)

Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
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Étkeztetési szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000373892018
II.1.2)

Fő CPV-kód
55520000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyes intézményeiben

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 390 473 772.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
ELTE Gyakovi EGYMI, Bárczi
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
55520000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1071 Budapest, Damjanich u.
41–43.)
Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola (1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Étkeztetési szolgáltatás biztosítása az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményben és a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolában
a) ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1071 Budapest, Damjanich
u. 41–43.) Felhasználási adatok: 3-7 éves gyermekeknek hetente: 225 adag reggeli, 225 adag ebéd, 225 adag
uzsonna
Az Intézményben speciális/diétás étrendet az alábbi várható (tervezett) mennyiségi információkra tekintettel kell
biztosítani.
Laktózmentes: minden étkezésnél 0,5 % Gluténmentes: minden étkezésnél 0,5 % Tejfehérje mentes: minden
étkezésnél 0,5 % Lisztérzékeny: minden étkezésnél 0,5 % Tejfehérje és tojás és szója érzékeny: minden
étkezésnél 0,5 % Tejfehérje és tojás érzékeny: minden étkezésnél 0,5 % Tejfehérje és szója érzékeny: minden
étkezésnél 0,5 % Vegetáriánus: minden étkezésinél 0,5 % Diétás (cukor): minden étkezésnél 0,5 %
b) Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) Felhasználási adatok: 6-15
éves gyermekeknek hetente: 825 adag tízórai, 825 adag ebéd, 825 adag uzsonna.
Opció: Az eltérési lehetőség mindegyik adag esetében + 20 %. Az opció a tényleges étkezői létszámnak
megfelelően kerül lehívásra a szerződésben részletezettek szerint.

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 64 871 532.00 HUF
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II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 12 hónap nem naptári hónapokat jelöl, hanem tanév szerinti időtartamot. (1 tanév).
A szerződés maximum 1 évvel meghosszabbítható a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás előzetes minősítését
követően a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
ELTE Gyakovi, Gyertyánffy
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
55520000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Gyakorló Óvoda (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 29.)
Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Étkeztetési szolgáltatás biztosítása az ELTE Gyakorló Óvodában és a Gyertyánffy István Gyakorló Általános
Iskolában
a) ELTE Gyakorló Óvoda (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 29.) Felhasználási adatok: óvodás
gyerekeknek hetente: 500 adag tízórai, 500 adag ebéd, 500 adag uzsonna dolgozóknak/felnőtteknek hetente:
40 adag ebéd Az intézményben speciális/diétás étrendet az alábbi várható (tervezett) mennyiségi információkra
tekintettel kell biztosítani. Vegetáriánus: minden étkezésinél 2 % Laktóz mentes: minden étkezésinél 2 %
Tejfehérje mentes: minden étkezésinél 2 % Liszt érzékeny: minden étkezésinél 2 % Diétás (cukor): minden
étkezésinél 2 % Tojás érzékeny: minden étkezésinél 2 % Hüvelymentes: minden étkezésinél 1 %
b) Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42.) Felhasználási
adatok: 7-10 éves gyermekeknek hetente: 740 adag tízórai, 1525 adag ebéd, 925 adag uzsonna 11-14
éves gyermekeknek hetente: 135 adag tízórai, 675 adag ebéd, 110 adag uzsonna dolgozóknak/felnőtteknek
hetente: 100 adag ebéd Az intézményben speciális/diétás étrendet az alábbi várható (tervezett) mennyiségi
információkra tekintettel kell biztosítani. Vegetáriánus: tízórai és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 1-1 %,
ebéd (7-10 éves korcsoport) 2 %, ebéd (11-14 éves korcsoport) 6 % Laktóz mentes: tízórai és uzsonna
(7-10 éves korcsoport) 1-1 %, ebéd (7-10 éves korcsoport) 2 %, ebéd (11-14 éves korcsoport) 6 % Tejfehérje
mentes: tízórai és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 1-1 %, ebéd (7-10 éves korcsoport) 2 %, ebéd (11-14 éves
korcsoport) 6 % Liszt érzékeny: tízórai és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 1-1 %, ebéd (7-10 éves korcsoport)
2 %, ebéd (11-14 éves korcsoport) 6 % Diétás (cukor): tízórai és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 1-1 %, ebéd
(7-10 éves korcsoport) 2 %, ebéd (11-14 éves korcsoport) 6 % Tojás érzékeny: tízórai és uzsonna (7-10 éves
korcsoport) 1-1 %, ebéd (7-10 éves korcsoport) 2 %, ebéd (11-14 éves korcsoport) 1 % Hüvelymentes: tízórai
és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 1-1 %, ebéd (7-10 éves korcsoport) 1 %, ebéd (11-14 éves korcsoport) 3 %.
Opció: Az eltérési lehetőség mindegyik adag esetében + 20 %. Az opció a tényleges étkezői létszámnak
megfelelően kerül lehívásra a szerződésben részletezettek szerint.

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 100 096 330.00 HUF
II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 12 hónap nem naptári hónapokat jelöl, hanem tanév szerinti időtartamot. (1 tanév).
A szerződés maximum 1 évvel meghosszabbítható a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás előzetes minősítését
követően a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
ELTE Radnóti
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
55520000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (1146 Budapest, Cházár András u. 10.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Étkeztetési szolgáltatás biztosítása a Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában (1146 Budapest, Cházár András u.
10.) Felhasználási adatok: 7–10 éves gyermekeknek hetente: 325 adag tízórai, 535 adag ebéd, 325 adag
uzsonna 11-14 éves gyermekeknek hetente: 125 adag tízórai, 565 adag ebéd, 125 adag uzsonna 15-18 éves
gyermekeknek hetente: 1110 adag ebéd dolgozóknak/felnőtteknek hetente: 240
adag ebéd
Az intézményben speciális/diétás étrendet az alábbi várható (tervezett) mennyiségi információkra tekintettel kell
biztosítani. Vegetáriánus: ebéd 7-10 éves korcsoport:1 % és ebéd 11-14 éves korcsoport: 1 % Laktóz mentes:
tízórai és uzsonna (7-10 éves
Korcsoport) 2 %, ebéd (7-10 éves korcsoport) 1 %, tízórai és uzsonna (11-14 éves korcsoport) 4 %, ebéd (11-14
éves korcsoport és 15-18 éves korcsoport) 1 % Tejfehérje mentes: tízórai és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 3
%, ebéd (7-10 éves korcsoport) 2 %, tízórai és
Uzsonna (11-14 éves korcsoport) 8 %, ebéd (11-14 éves korcsoport és 15-18 éves korcsoport) 2 % Liszt
érzékeny: tízórai és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 3 %, ebéd (7-10 éves korcsoport) 2 %, tízórai és uzsonna
(11-14 éves korcsoport) 8 %, ebéd (11-14 éves korcsoport és 15-18 éves korcsoport) 2 % Diétás (cukor): tízórai
és uzsonna (7-10 éves korcsoport) 2 %, ebéd (7-10 éves korcsoport) 1 %, tízórai és uzsonna (11-14 éves
korcsoport) 4 %, ebéd (11-14 éves korcsoport és 15-18 éves korcsoport) 1 % Tojás érzékeny: ebéd 7-10 éves
korcsoport:1 % és ebéd 11-14 éves korcsoport: 1 % Hüvelymentes: ebéd 7-10 éves korcsoport:1 % és ebéd
11-14 éves korcsoport: 1 %.
Opció: Az eltérési lehetőség mindegyik adag esetében + 20 %. Az opció a tényleges étkezői létszámnak
megfelelően kerül lehívásra a szerződésben részletezettek szerint.

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 79 002 848.00 HUF

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
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Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 12 hónap nem naptári hónapokat jelöl, hanem tanév szerinti időtartamot. (1 tanév).
A szerződés maximum 1 évvel meghosszabbítható a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás előzetes minősítését
követően a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
ELTE Apáczai
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
55520000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (1053 Budapest, Papnövelde u. 4.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Étkeztetési szolgáltatás biztosítása az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumban (1053
Budapest, Papnövelde u. 4.)
Felhasználási adatok: 15-18 éves gyermekeknek hetente: 200 adag reggeli, 1650 adag ebéd, 200 adag vacsora
dolgozóknak/felnőtteknek hetente: 5 adag reggeli, 125 adag ebéd, 16 adag vacsora Az intézményben speciális/
diétás étrendet az alábbi várható (tervezett) mennyiségi információkra tekintettel kell biztosítani. Vegetáriánus:
reggeli és vacsora 5-5 %, tízórai és uzsonna 0,5-0,5 %, ebéd 10 % Laktózmentes: reggeli és vacsora 0,25-0,25
%, ebéd 1 % Tejfehérje mentes: reggeli és vacsora 0,25-0,25 %, ebéd 1 % Lisztérzékeny: reggeli és vacsora
0,25-0,25 %, ebéd 1 % Diétás (cukor): reggeli és vacsora 0,5-0,5 %, ebéd 2 % Tojás érzékeny: reggeli és
vacsora 0,5-0,5 %, ebéd 2 %.
Opció: Az eltérési lehetőség mindegyik adag esetében + 20 %. Az opció a tényleges étkezői létszámnak
megfelelően kerül lehívásra a szerződésben részletezettek szerint.

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 59 975 100.00 HUF

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 12 hónap nem naptári hónapokat jelöl, hanem tanév szerinti időtartamot. (1 tanév).
A szerződés maximum 1 évvel meghosszabbítható a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás előzetes minősítését
követően a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
ELTE Bolyai
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Rész száma: 5
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
55520000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (9700 Szombathely, Bolyai János utca 11.)

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Étkeztetési szolgáltatás biztosítása ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (9700
Szombathely, Bolyai János utca 11.) Felhasználási adatok: 7-10 éves gyermekeknek hetente: 376 adag tízórai,
1170 adag ebéd, 365 adag uzsonna 11-14 éves gyermekeknek hetente: 75 adag tízórai, 932 adag ebéd, 50
adag uzsonna 15-18 éves gyermekeknek hetente: 524 adag ebéd dolgozóknak/felnőtteknek hetente: 98 adag
ebéd
Az intézményben speciális/diétás étrendet az alábbi várható (tervezett) mennyiségi információkra tekintettel kell
biztosítani. Laktóz mentes: tízórai, uzsonna 0,1-0,25 %, ebéd 0,5 % Tejfehérje mentes: tízórai, uzsonna 0,1-0,25
%, ebéd 0,5 % Liszt érzékeny: tízórai, uzsonna 0,1-0,25 %, ebéd 2 % Tejfehérje és tojás és szója érzékeny:
tízórai, uzsonna 0,1-0,25 %, ebéd 0,5 % Tejfehérje és tojás érzékeny: tízórai, uzsonna 0,1-0,25 %, ebéd 0,5 %
Tejfehérje és szója érzékeny: tízórai, uzsonna 0,1-0,25 %, ebéd 0,5 %.
Opció: Az eltérési lehetőség mindegyik adag esetében +20 %. Az opció a tényleges étkezői létszámnak
megfelelően kerül lehívásra a szerződésben részletezettek szerint.

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 86 527 964.00 HUF

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 12 hónap nem naptári hónapokat jelöl, hanem tanév szerinti időtartamot. (1 tanév).
A szerződés maximum 1 évvel meghosszabbítható a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás előzetes minősítését
követően a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi aj. rész: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet
részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok fennállnak,
figyelemmel a Kbt.62.§ (3) és (5) bek. és a Kbt.63.§(3) bek. is. A Kbt.74.§(1) bek. megfelelően AK kizárja
az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy kapacot, aki: a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá
tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: - ATnek a 321/2015.(X.30.) Kr. 17.§(1) bek. alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek-ben
meghatározott kizáró okok hatálya alá; külön nyilatkoznia szükséges a Kbt.62.§(1) k) pont kb) és kc) alpontjára
(EKR űrlap kitöltésével). Alváll., kapac.: Kr. 17.§(2) bek.
Tekintettel a karakterszám korlátozására az alkalmassági feltételek a felhívás VI.4.3) pontban kerültek előírásra,
a részletes előírások és igazolási módok pedig a dokumentációban.
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III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi ajánlati rész esetében: AK előleget nem fizet. Az ellenérték megfizetésére havonta kerül sor. Az
ellenértéket az ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk.6:130.
§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései
irányadók. A fizetési késedelemre és tartozás megfizetésére a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak az irányadók.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint. A fizetés részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza.
Kötbérek: késedelmi: 1 %/óra és 1 %/munkanap, de max. 20 %, hibás teljesítési: Kötbéralap: a hibás
teljesítéssel érintett szolgáltatásra vonatkozó áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj, Kötbér mértéke:
Közétkeztetési Érzékszervi Minősítő Tesztlap alapján: 1-es minősítés: 20 % mértékű, 2-es minősítés: 15 %
mértékű, 3-mas minősítés: 10 % mértékű, Egyéb - 20 % mértékű, meghiúsulási: 30 %, összesen max 30 %.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. Ár kritérium: Nettó ajánlati összár,Ft ssz.: 60.
2. Szakmai ajánlat (Étlap a műszaki leírásban részletezettek szerint), ssz.: 40
2.1. alszempont: Az összeállított étlap tartalma (ssz.: 30) 2.2. alszempont: Változatossági mutató (ssz.: 10).
Adható pontszám: 0 - 100. AK törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. 1. értékelési szempont
(ár): fordított arányosítás, 2. értékelési szempont (szakmai ajánlat) és alszempontok: pontkiosztás és egyenes
arányosítás (1-5. ajánlati részben)
IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 31/08/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2)
Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)

További információk:
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1. A 424/2017.(XII. 19.)Korm.r. (a továbbiakban: EKRr.) 15.§(3)bek szerint az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezésről az EKR visszaigazolást küld. A
közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben az I.3. pontban megjelölt útvonalon érhetőek el.
2. Ajánlatkérő (AK) a Kbt.71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás (hp) lehetőségét. Ha új gazdasági szereplőt (GSZ)
vonnak be, akkor újabb hp kibocsátásakor AK ezen új GSZ-ek vonatkozásában egy alkalommal rendel el hp-t.
(1-5. ajánlati rész)
3. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
4. Ajánlatot EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentumról készített
egyszerű elektronikus másolat formájában kell benyújtani.
5. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2)bek, illetve a Kbt.65.§(7) és a 66.§(6)bek szerint, utóbbiakról nemleges
válasz esetén is. (ajánlati részenként)
6. Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, űrlap formátumban.
7. A Kbt.114.§(2) bek alapján GSZ ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állására, az alkalmassági
követelménynek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatát benyújtani, figyelemmel az EKRr. 12.§(2) bek-re. (aj.
részenként)
8. A közös AT-nek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a KD figyelembe
vételével. (aj. részenként)
9. Ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra,
azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a KD-ban és a Kbt. 47.§(2)bek-ben
meghatározottak szerint.
10. Követelmények részletes leírását, többlet előírásokat a KD tartalmaz.
11. AK a Kbt.81.§ (11) bek szerint az ajánlati kötöttség min. időtartama tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): Horváth Beáta Zita (lajstromszám: 01019.).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.3) folyt:
12. folyt. Helyettes FAKSZ: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (l.sz.: 00335.).
13. Az eljárás lefolytatása az EKR-ben történik, a részvétel előfeltétele az EKR-ben történő regisztráció.
14. EKR üzemzavara esetén az EKRr. 16-17.§-ában és 22.§-ában foglaltak az irányadóak.
15. AK az EKRr. 5.§(2)bek alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf
kiterjesztésű formátumot írja elő, ettől eltérni csak abban az esetben lehet ahol AK azt kifejezetten előírta.
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16. KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., EKRr., a kapcsolódó végrehajtási rend-ek, és a Ptk.
szabályai az irányadók.
17. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
— az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget
vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírásmintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű
dokumentumokat,
— a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példányát,
— a 2. értékelési szempont kapcsán a szakmai ajánlatot a ML szerint. (valamennyi ajánlati részben)
19. Ajánlati biztosíték nincs egyik ajánlati részben sem.
20. AT-nek az ajánlatban részletes árajánlatot kell benyújtania excel. formátumban a KD-ban részletezettek
szerint. (ajánlati részenként)
21. AK a szolgáltatás minőségének ellenőrizhetősége érdekében külső akkreditált minősítő szervezetet von be
a szerződéstervezetben részletezettek szerint, melynek a nyertes AT köteles alávetnie magát.
III.1.4) folyt:
1-5. aj. rész:
AK a Kbt.65.§ rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági köv-t.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi ajánlati rész esetében: A Kbt.114.§(2) bek alapján az alkalmassági követelmény előzetes
igazolásaként AT(k) köteles(ek) a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, arra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani,
hogy megfelel(nek) az AK által előírt alkalmassági követelménynek.
Irányadó: 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(3)bek b) pont (M.1.)), 21.§(3)bek e) pont (M.2)), 21.§(3) bek i) pont(M.3.)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):1-5. aj. rész
M.1) 1 fő 36 hó szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus, ha az AT több részre tesz ajánlatot, elegendő egy
szakembert bemutatnia.
M2.) HACCP minőségbiztosítási rendszer, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó tanúsítvány, vagy a felsorolt rendszer működtetésének egyéb bizonyítékai, a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírása. A tanúsítvány érvényességi területének ki kell terjednie
a diétás étkeztetésre is.
M3.) Ajánlati részenként: Szakhatósági működési engedéllyel rendelkező főzőkonyha, 1. részben legalább 150
fő/nap, a 2. részben legalább 400 fő/nap, a 3. részben legalább 300 fő/nap és a 4. részben legalább 250 fő/
nap, az 5. részben legalább 350 fő/nap főzőkapacitással rendelkezik. Ha az AT több részre tesz ajánlatot, a
konyhának alkalmasnak kell lennie az ajánlattal érintett részekre előírt összes kapacitás teljesítésére. 1. rész
150 adag ebéd/nap, 2. rész legalább 400 adag ebéd/nap, 3. rész legalább 300 ebéd/nap, 4. rész legalább 250
adag ebéd/nap, 5. rész legalább 350 adag ebéd/nap mennyiségű étel kiszállítására és folyamatos melegen
tartására képes, a HACCP előírásoknak megfelelő, fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtároló szállítóedények és
ételszállító járművek.
M.1.)-M.3.) feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbak. A minősített AT-knek a Kr.24.§(1)
szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
AK a Kbt.81.§(5)bek értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrend szerint
legkedvezőbb ajánlatot tett AT és az őt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
15/08/2018
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