
EKR000909772022 2022.06.29 09:30:47

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Szociális hirdetmény - Klasszikus ajánlatkérő esetén

A felhasználói oldal címe: (URL)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

NemTájékoztató az eljárás eredményéről

IgenAjánlati/részvételi felhívás

NemElőzetes tájékoztató

2014/24/EU irányelv

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános 
közbeszerzés
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

55524000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000909772022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000909772022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Általános közszolgáltatások

Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón

EKR000909772022

Szolgáltatás megrendelés

Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak megfelelően: 
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 41.232 adag/év 
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 273.055 adag/év 
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 188.038 adag/év 
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama legfeljebb egy alkalommal, további 24 hónapra 
meghosszabbítható a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján. 
A szerződés 2023. január 1. napján lép hatályba. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2023. január 2. napja.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

55524000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 45.301 adag/év 
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 20.350 adag/év 
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 36.000 adag/év 
Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a középiskola-szakiskola-gimnázium étkezők részére az „A” és „B” menü választásának lehetőségét. 
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni. 
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón

Komló város közigazgatási területe

Intézményi és szünidei étkezés szolgáltatás ellátása Komlón az alábbi tervezett adagszámoknak megfelelően: 
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 41.232 adag/év 
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 273.055 adag/év 
Általános Iskola (7-10 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 188.038 adag/év 
Általános Iskola (11-14 éves iskolás gyerek; tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 45.301 adag/év 
Középiskolás gyerekek (tízórai, ebéd, uzsonna): összesen 20.350 adag/év 
Középiskola kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora): összesen 36.000 adag/év 
Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a középiskola-szakiskola-gimnázium étkezők részére az „A” és „B” menü választásának lehetőségét. 
Ajánlatkérő az éves adagszámoktól legfeljebb +30%-os mértékig jogosult eltérni. 
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

24

Nem
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Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében 

(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
esetében)

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

I. Kizáró okok: A kizáró okokra vonatkozó előírások a VI.4.3) pontban kerülnek feltüntetésre. 
 
II. Alkalmassági minimumkövetelmények: 
A) Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem ír elő. 
B) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények: 
Igazolási mód: 
M.1/ Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában 
foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés 
tárgya szerinti (közétkeztetés) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 23. § szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás jellegét, különösen a 
közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (az szolgáltatás szerinti ételadagok típusát és napi számát), a teljesítés 
idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét 
és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
M.2/ Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek 
alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét illetve végzettségét és szakmai tapasztalatukat 
tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a szolgáltatás teljesítéséért 
felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és 
szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a végzettségüket 
igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket 
elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5) 
bekezdésére. 
M.3/ Minőség biztosítására vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvány másolatának benyújtása szükséges a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint. 
M.4/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 676/2020 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatához 
csatolnia kell a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosítóját; valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe vett 
főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítését [321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pont].  
Ajánlatkérő előírja, hogy az M.4/ pontban bemutatott, a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha és Ajánlatkérő székhelye 
közötti szállítási időtartamot szükséges bemutatni a 2. értékelési szempont vonatkozásában. 
 
Alkalmasság minimumkövetelményei: 
Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik: 
M.1/ a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett és 36 hónapon belül teljesített, a jelen eljárás tárgya 
(közétkeztetés) szerinti szolgáltatásra vonatkozó legalább egy referenciával, amely legalább 12 hónapon keresztül történő folyamatos, 
közétkeztetés tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozott, és amely tartalmazott legalább 350.000 adag mennyiségű bölcsődei és/vagy 
óvodai és/vagy iskolai és/vagy szünidei étkeztetést. 
A referenciakövetelmény mennyiségi előírása legfeljebb három szerződésből teljesíthető. 
M.2/ legalább  
a) 1 fő felsőfokú végzettségű, a közétkeztetésben 36 hónap tapasztalattal rendelkező dietetikussal,  
b) legalább 1 fő élelmezésvezető szakemberrel, aki a közétkeztetésben legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik. 
M.3/ a) élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó, érvényes ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b) bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy 
egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű 
dokumentummal. 
M.4/ a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosítóval [676/2020 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont], 
b) nem mutatja be a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti 
valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeit [676/2020 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont]. 
 
Az M1-M2. alkalmassági követelményre vonatkozó előírás: A Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a főzőkonyhában végzett 
ételkészítési szolgáltatást a közbeszerzés tárgya és a szolgáltatás minősége szempontjából alapvető fontosságú feladatnak minősíti, 
ezért előírja, hogy az ezzel kapcsolatos szolgáltatási elemet maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők 
egyike végezze. Erre tekintettel a referenciára és a szakemberekre vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához az ajánlattevő nem 
támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat sem végezheti alvállalkozó.

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Nem

Nem

Nem
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Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásokat is magában foglaló eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Felek megállapodnak, hogy a megfelelő nyersanyagellátás biztosítása érdekében Vállalkozó a szerződés időtartama alatt minden 
naptári év utolsó hónapjában nettó 36.000.000,- HUF előleg igénybevételére jogosult. Az előleg összege az igénybevételt követő 
naptári év 1-3. hónapjának számláiból egyenlő arányban kerül levonásra.  
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések magyar HUF-ban történnek és nem köthetők semmilyen más külföldi fizetőeszköz 
árfolyamához. 
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül. 
Ajánlattevő havonta állíthat ki számlát az előző hónapban elvégzett és leigazolt teljesítéseknek megfelelően. A részletes fizetési 
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 
Opció: Ajánlatkérő az alapmennyiségen felül bármely ételadagból rendelhet többlet mennyiséget, legfeljebb 30%-os 
mértékben. A többlet mennyiséget az alapmennyiségre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelően kell szállítani. Ajánlatkérő a 
többlet mennyiségre vonatkozó opciót a szerződés lejáratáig bármelyik évben, az alapmennyiség megrendelésére vonatkozó feltételek 
szerint hívhatja le. 
Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles rendelkezni legalább 100 millió Ft/év és 
legalább 50 millió Ft/kár limit összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó 
érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Ha Ajánlattevő 
nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az 
ajánlatban nyilatkoznia kell.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról; 
676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól. 
 
Ajánlatkérő a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőknek az ajánlatukban be kell 
mutatniuk: 
a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi 
utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeit, 
c) a táplálkozás egészségügyi minősítésének elektronikus másolati példányát, vagy megjelölve az NNK (Nemzeti Népegészségügyi 
Központ) honlap címét, ahol a minősítése megtalálható. 
 
Ajánlatkérő a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírja, 
hogy: 
a) 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka; 
b) 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett 
termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből kell, hogy származzon. 
 
A fentiekről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

IgenA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt:

Nem
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1. Részajánlattétel kizárásnak indoklása: A közbeszerzés tárgyát képező étkeztetés az egyes részfeladatok különböző vállalkozások 
általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nem kezelhető, a szerződésszegés következményei – a felelősség ellenőrizhetetlen 
megoszlása miatt – nem érvényesíthetők. A szolgáltatás komplex jellege miatt annak megbontása a beszerzés ellenértékének 
növekedését eredményezné. 2. Ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította 
meg a felhívás III.1.4) M.1/-M.4/ pont esetében. 3. Összesített nettó árat a kiadott árrészletező táblázat szerinti részletes 
költségvetéssel kell megadni. Értékelés az árrészletezőben meghatározott egységárak és az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált 
összesített ár, de az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján történik. 4. Ajánlatkérő nem 
alkalmazza Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 5. FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté (00952) 6. 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 8. Az ajánlathoz csatolni kell: - a felolvasólapot; - ajánlattevő 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan; - ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
szerint; - a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat; - nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira vonatkozóan; - 
nyilatkozat az alkalmasság megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint; - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult
(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve 
kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen 
eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú nyilatkozat kell; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, 
úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § 
(7)-re; - árrészletezőt. A Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű 
másolatban is benyújthatóak, azonban ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének 
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Értékelési szempontok: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) / Súlyszám: 45; 2. Az ételkészítés és az átadás közötti minél rövidebb 
időtartam (perc) (max. 45 perc) / Súlyszám: 25. 3. Elektronikus és offline formátumban működtetett vendégelégedettségi és 
panaszkezelési rendszer létrehozása és a szerződés hatálya alatt folyamatos üzemeltetése. (igen/nem) / Súlyszám: 10; 4. A napi 
háromszori étkezések esetében a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon (10 alkalom) 
felüli teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szolgáltatása (min. 0, max. 2 alkalom) / Súlyszám: 20.

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ:

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása

2022.07.12 13:00

HU

Nem

Igen

Igen



EKR000909772022

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

megtenni. 9. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli. 10. A nem magyar nyelvű dokumentumok mellé a magyar 
fordítást csatolni kell. 11. Többváltozatú ajánlat nem tehető. Kbt. 114. § (11) nem alkalmazandó. 12. Ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 13. 
Értékelési módszerek ismertetése: 1. és 2. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.) 1. mell. 1. pontja aa) a „Fordított arányosítás”. 3. értékelési szempont: pontozás. Amennyiben az ajánlattevő vállalja a 
vendégelégedettségi és panaszkezelési rendszer bevezetését és üzemeltetését, 10 pontot kap, amennyiben nem vállalja, 0 pontot kap. 
4. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. mell. 1. pontja ab) az „Egyenes 
arányosítás”. 14. A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja alapján a bontás időpontja: 2022. július 12. 15:00. A bontás az EKR-ben történik. 
15. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a 
nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 840 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező saját tulajdonú, vagy bérelt, 
érvényes műszaki engedéllyel és diétás kiszolgált képességgel rendelkező, továbbá közétkeztetési szolgáltatásra ÁNTSZ engedéllyel 
rendelkező havaria főzőkonyhával, ahonnan havaria esetén a szolgáltatást 1 órán belül minden jogszabályi előírás betartása mellett 
biztosítani tudja. A havaria főzőkonyha nem egyezhet meg az M.4. alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott 
főzőkonyhával. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig a havaria konyha rendelkezésre állását nem tudja igazolni, 
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A havaria konyha 
rendelkezésre állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 17. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők által 
létrehozandó gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja. 18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok 
bontásától számított 30 naptári nap. 19. Ajánlattevőnek a 2. értékelési szempont alátámasztásaként csatolnia kell az főzés helyszíne 
és Ajánlatkérő székhelye közötti szállítási időtartamot alátámasztó dokumentumot (útvonaltervezőről készített képernyőképet, 
melyből megállapítható az útvonal megtételéhez szükséges időtartam). 20. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 676/2020 
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése által előírt táplálkozás egészségügyi minősítését.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint. 
 
I. A kizáró okok felsorolása: 
Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt 
az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az 
eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Az ajánlattevőnek előzetesen a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. 
Az ajánlattevő – amennyiben gazdasági társaságnak minősül – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya 
kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és 
lakóhelyének bemutatásával. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra. 
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.06.24

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1


