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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Szociális eredmény - Klasszikus ajánlatkérő esetén

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72584030Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

IgenTájékoztató az eljárás eredményéről

NemAjánlati/részvételi felhívás

NemElőzetes tájékoztató

2014/24/EU irányelv

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános 
közbeszerzés

Közzététel dátuma:23093/2022  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó SzervezetAjánlatkérő 
neve:

Intézményi és szünidei étkeztetés KomlónKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000909772022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 
Szervezet

15335061202

Városház Tér 3.

Komló HU231 7300

Szabó-Gothard Máté

szabo.gothard.mate@gmail.com +36 203861876

https://www.komlogesz.hu/
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

Intézményi és szünidei étkeztetés KomlónII.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: 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
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.

943 683 476,00
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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

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemTárgyalásokat is magában foglaló eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

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):

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.
Nyertes ajánlattevő feladata, hogy Komló területén kialakítson és üzemeltessen egy átadási pontot, ahol átadják az elkészített ételeket 
étkezési helyszínenként kiadagolva a Megrendelő dolgozóinak. Az átadási pontnak meg kell felelnie a hatósági előírásoknak, 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy amennyiben az ételek hőmérséklete nem megfelelő, az ételek visszamelegítése megoldható legyen. 
Az átadási pontnak rendelkeznie kell egy kiadó helységgel, amely alkalmas az önkormányzat gépjárműveinek fogadására, melyekkel 
az ételek étkezési pontokra szállítása megtörténik. Az átadási pont létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatos összes költség a 
vállalkozót terheli.
A szolgáltatás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nem

Nem
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

943 683 476,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

Fax:www.mevid.huInternetcím:

+36 302409391Telefon:rendezveny@mevid.huE-mail:

Bajcsy-Zsilinszky Utca 14-16Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:PecsVáros:MagyarországOrszág:7622Postai irányítószám:

Postai cím:

11006426202Nemzeti azonosítószámMevid Mecsekvidéki Vendéglátó zRt.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.10.20V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Elnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2022/S 123-350927

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón

Igen

HU231
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.11.03

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

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

A szerződés teljes értéke a II.2.14. pontban szereplő információk alapján 2 éves szerződés esetén 471.841.738,- HUF, 4 éves 
szerződés esetén 943.683.476,- HUF.
Ajánlattevők adatai:
Mevid Mecsekvidéki Vendéglátó zRt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 14-16.; 11006426-2-02)
Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.; 14893560-4-13)

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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.
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1 melléklet
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