EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványo
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Albertirsa Város Önkormányzata
Postai cím:
Irsay K. u. 2.
Város/Község:
Albertirsa
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fazekas László polgármester
E-mail:
albertirsa@vnet.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Postai
Ország:
irányítószám: Magyarország
2730
Telefon: 06 53 570-053
Fax: 06 53 370-175

További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I
mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Minisztérium vagy egyéb nemzeti
X Általános közszolgáltatások
vagy szövetségi hatóság, valamint
Védelem
regionális és helyi szerveik
Közrend és biztonság
Nemzeti vagy szövetségi
Környezetvédelem
iroda/hivatal
Gazdasági és pénzügyek
Regionális vagy helyi hatóság
Egészségügy
X Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Közjogi szervezet
Szociális védelem
Európai intézmény/hatóság vagy
Szabadidő, kultúra és vallás
nemzetközi szervezet
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
igen nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Albertirsa Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsőde, óvoda,
általános iskola és munkahelyi közétkeztetési feladatainak ellátása, az
önkormányzat tulajdonában lévő konyha üzemeltetése, valamint a szociális
ellátottak közétkeztetése Albertirsa Város, Dánszentmiklós és Mikebuda
Községek közigazgatási területén.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c)
Szolgáltatásmegrend
elés
X

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

Szolgáltatási
kategória
17
(az 1–27.
szolgáltatási
kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv
II. mellékletében)

A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód


Tessedik
Általános
(Albertirsa,
u. 2.)



Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Sámuel
Iskola
Győzelem

Tessedik
Sámuel
Általános
Iskola
(Albertirsa, Táncsics u.
2.)
Napsugár
Óvoda
(Albrtirsa, Pesti út 29.)
Gyöngyszem
Óvoda
(Albertirsa, Luther u.8.)
Mazsola Óvoda
(Albertirsa, Dózsa Gy.
u.11.)
Nyitnikék
Óvoda
(Albertirsa, Baba u. 1.)
Lurkó Bölcsőde
(Albertirsa, Baba u. 1.)
A szociális ellátottak
esetében Albertirsa
Város, Dánszentmiklós
és Mikebuda Községek
közigazgatási területei

NUTS-kód HU
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

X

Dinamikus

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma  VAGY, adott esetben, maximális
létszáma 
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:
Pénznem:

Pénznem:
és

között

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Albertirsa Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsőde, óvoda,
általános iskola és munkahelyi közétkeztetési feladatainak ellátása, az
önkormányzat tulajdonában lévő konyha üzemeltetése, valamint szociális
ellátottak közétkeztetése Albertirsa Város, Dánszentmiklós és Mikebuda
Községek közigazgatási területén.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
(adott esetben)

Fő tárgy

55.52.00.00-1

- -

További
tárgy(ak)

55.52.12.00-0

- -

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
igen X nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Átlagos éves adagszámok, amelyektől a tényleges étkezési létszámban a mindenkori konkrét
igényektől függően - 30 % eltérés lehetséges:
Felnőtt (alkalmazotti étkeztetés): bölcsődében: 1380, óvodákban 6380, iskolákban 2081 adag.
Ez itt pontosításra szorul.
Gyermek étkeztetés:
Reggeli: bölcsődében 1117 adag.
tízórai: bölcsődében 1117, óvodákban 270 adag.
Tízórai + ebéd: iskolákban: 3104 adag.

Menza (csak ebéd): iskolákban: 4955 adag
Tízórai + ebéd+ uzsonna: bölcsődékben: 4150, óvodákban 40579, iskolákban 24143 adag.
Szociális étkeztetés (csak ebéd): 7029 adag/év
Vendégétkezők 60 adag/év.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
között

és
Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem X
Igen válasz esetén a vételi jog leírása
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  vagy:  és  között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás-megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 36 vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
// (nap/hó/év)
befejezés
// (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI
INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítési és hibás teljesítési, nemteljesítési kötbér, valamint 2 M Ft jóteljesítési
biztosíték a Kbt. 53. § (6) bek. alapján, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
A szolgáltatás ellenértékét ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint a havi teljesítéstől
számítottan, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy(adott esetben)

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
azonban a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséggel és
felelősséggel tartoznak.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
igen
nem X
(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)e) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak;
2. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-e) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
3. Az eljárásban kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy
erőforrás szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.
Jogi kizáró okok igazolási módja:
1. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrás szervezetnek a Kbt. 63. § és a 63./A §
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt.
63./A §-ban foglaltakra.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdése
d)-e) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót;
3. A jogi kizáró okokra vonatkozó igazolásokat és nyilatkozatokat eredeti példányban,
vagy hiteles másolatban kell az ajánlathoz csatolni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i)
Ajánlattevő
gazdasági-pénzügyi (adott esetben):
alkalmasságát igazolnia kell:
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
1./
pénzügyi
intézménytől
származó,
valamennyi számlájára vonatkozó – az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60
napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles
másolati nyilatkozat arról, hogy:

1/
a
benyújtott
pénzintézeti
nyilatkozat(ok)
szerint
bármely
bankszámláján a nyilatkozat kiállítását
megelőző 6 hónapon belül sorban állása
volt.

a.: mióta vezeti az ajánlattevő
bankszámláját,
b.: számláján az elmúlt 6 hónapon
belül sorban állás előfordult-e.

2./ az ajánlatok bontását megelőző
időpontban a számviteli jogszabályoknak
2./ a számviteli jogszabályok szerinti megfelelő beszámolóval lezárt utolsó
beszámolójának benyújtásával. Ajánlatkérő üzleti évre és az azt megelőző két üzleti
másolati példányt elfogad.
évre vonatkozó beszámolóiban az „A”
Eredménykimutatás G sorának (mérleg
szerinti eredmény) értéke negatív volt.
3./ 2007-2008. években, a teljes
árbevétele nem éri el összesen a nettó 80
3./ ajánlattevő 2007-2008. évekre vonatkozó M Ft-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti
teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban, a (közétkeztetés) szolgáltatásból származó
közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról szóló nettó árbevétele nem éri el évente
nyilatkozatával.
legalább a 20 M Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Ajánlattevő műszaki, szakmai
alkalmasságát igazolnia kell:

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:

1./ a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések műszaki-technikai
felszereltség leírásával (edényzet, fóliázó
gép,
szállító
jármű
leírásával,
a
szállítójárműre
vonatkozó
hatósági

1/ nem rendelkezik az ételek szállítását
teljes körűen biztosító ÁNTSZ előírásai
szerinti szállítóedényekkel, készétel-fóliázó
géppel, valamint legalább 1 db saját vagy

engedély egyszerű másolatban történő bérelt, hatósági engedéllyel rendelkező
csatolásával.
szállító járművel.
2./ A teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek
megnevezésével,
rövid
szakmai önéletrajzuk, szakmai gyakorlatuk
bemutatásával, a szakmai végzettséget
igazoló okmány egyszerű másolatban
történő becsatolásával.

3./ 2007-2008. években, közétkeztetésből
származó,
legjelentősebb
referenciák
eredeti, vagy hiteles másolatban történő
bemutatásával, a Kbt, 68. § (1) bekezdése
szerint
az alábbi tartalommal: a
közétkeztetés
rövid
leírása,
ellenszolgáltatás
összege
vagy
a
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat,
az ellátottak köre, létszáma, a napi átlagban
szolgáltatott ebéd adagszáma, a teljesítés
időszaka, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, és a teljesítés a szerződésnek
megfelelően történt-e?

2./ a teljesítésbe
bevonni
kívánt
szakemberek között nincsen legalább 1 fő
szakirányú végzettséggel/szakképzettséggel
és minimum 3 éves szakmai gyakorlattal
bíró szakképzett élelmezésvezető, továbbá
1 fő minimum 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkező dietetikus.
3./ nem rendelkezik az utóbbi két év
(2007-2008) vonatkozásában összesen évi
minimum 7000 adag ebéd szolgáltatására
vonatkozó, minimum 1 évig folyamatosan
ellátott és a megrendelő által pozitív
véleménnyel
igazolt
közétkeztetési
referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
igen
nem X
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen X nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet.
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?

igen X nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt

X

Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők
nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell
megadni

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám 
VAGY: minimum  és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

X

X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy
– ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont

Súlyszám

1. Egy adagra szóló bruttó ajánlati ár:

56

Alszempontok:
1.1. Bölcsődei reggeli
1.2. Bölcsődei tízórai
1.3. Bölcsődei ebéd
1.4. Bölcsődei uzsonna
1.5. Óvodai tízórai
1.6. Óvodai ebéd
1.7. Óvodai uzsonna
1.8. Iskolai tízórai
1.9. Iskolai ebéd
1.10. Iskolai uzsonna
1.11 Felnőtt ebéd

2
2
8
4
4
8
4
4
8
4
8

2. Étlapbírálat dietetikai szempontok szerint, 2 hetes
mintaétlapok alapján:

30

Alszempontok
2.1. A mintaétlapok megfelelősége a 67/2007. (VII. 10.) GKMEüM-FVM-SZMM együttes rendelet „A” táblázat szerinti,

15

energia és tápanyag előírásaihoz.
2.2. Az egy főre, 10 napra vonatkozó élelmiszer-felhasználási
kimutatások megfelelősége a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüMFVM-SZMM együttes rendelet „B” „C” “D” táblázatokban
megnevezett élelmiszerekre.

15

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
igen
nem X
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen
nem X
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
hirdetmény

Felhasználói oldalon közzétett

Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 19/10/2009 (nap/hó/év)

Időpont: 14.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen X nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 70.000.-

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát a
10402977-50505549-55531002 számú számlaszámra kell átutalni, vagy postautalványon
feladni, vagy házipénztári befizetéssel teljesíteni a felhívás megjelenésétől
munkanapokon 09-14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 09-14.00 óráig.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 19/10/2009 (nap/hó/év)
Időpont: 14.00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: // (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
ES CS DA DE
PT SK SL FI SV

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT
X

Egyéb:

HU MT NL PL

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
// -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:  vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

19/10/2009 (nap/hó/év )

Időpont: 14.00 óra

Hely (adott esetben): 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.
.Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
igen X nem
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek vehetnek részt, külön
meghívás nélkül.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ
igen
nem X

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen
nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb használható hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI. 3.1) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. §-a szerint biztosít.
VI.3.2) Az eredményhirdetés időpontja: 2009. november 2. 14.00 óra. Helyszíne:
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.
VI.3.3) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. november 11. 10.00 óra
VI.3.4) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
VI.3.5) A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdődően
beszerezhető. A dokumentáció árát a 10402977-50505549-55531002 számú
számlaszámra kell átutalni, vagy postautalványon feladni, vagy házipénztári
befizetéssel teljesíteni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a
dokumentáció átvehető munkanapokon 09.00-14.00 óra között Albertirsa Város
Önkormányzatánál (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) Kukucska Jánosné pénzügyi
irodavezető, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 14.00 óráig. A
dokumentáció másra át nem ruházható.
VI.3.6) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10-ig.

VI.3.7) Az elbírálás módszere az egyes részszempontok esetében változó. Az első
részszempont esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi
ajánlat elért pontszáma a legjobb ajánlathoz viszonyítottan kerül az arányosítás
módszerével megállapításra. A második részszempont estében (2.1.-2.2.)
ajánlatkérő csak a hivatkozott jogszabályi előírásoknak való megfelelést értékeli
igen/nem válasszal. Az igen válasz kapja a maximális 10 pontot, míg a nem válasz
a minimum 1 pontot. Az egyes részszempontokra megállapított értékelési
módszerek részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.8) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
VI.3.9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a 71. § (1)
bekezdés a)-c) pontja, a 71. § (3) bekezdése és a 72. § szerinti nyilatkozatokat. Az
ajánlattevőnek tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni.
VI.3.10) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) és b)
pontja szerinti esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezett (személlyel) köt szerződést.
VI.3.11) Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot eredetiben, vagy annak
hiteles másolatát, valamint az aktuális változások bejegyzésének alapjául szolgáló
okiratok eredeti vagy hiteles másolatát, a cégjegyzésre jogosult aláírási
címpéldányának eredeti vagy hiteles másolati példányát.
VI.3.12) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia
érvényes, közétkeztetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényét.
VI.3.13) Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a II.2.1. pontban meghatározott
mennyiségeken belül igény szerint diétát, így cukorbeteg étrendet, epekímélő
diétát, pépes és gyomorkímélő étrendet stb. is biztosít.
VI.3.14.) Ajánlattevőnek ismertetnie kell a szerződés teljesítéséhez igénybe venni
kívánt saját vagy bérelt főzőkonyha(ák) címét, szabad kapacitását. Ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha ajánlattevő nem rendelkezik a beszerzés
tárgyának teljesítéshez szükséges legalább 500 adag szabad kapacitással, külső
auditor által auditált saját élelmiszerbiztonsági rendszerrel (HACCP). Csatolni kell
a konyha érvényes működési engedélyét, és az állategészségügyi hatóságnak a
konyhára kiadott határozatát, HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerének
megfelelőségéről - független szervezet által kiállított tanúsítványát. Ajánlattevőnek
a saját, hatósági engedéllyel rendelkező főzőkonyhájáról kell teljesíteni a
szolgáltatást mindaddig, amíg az ajánlatkérő Albertirsa, Győzelem u. 2. szám alatti
főzőkonyhája nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel.
VI.3.15) Az ajánlatok benyújtásának címe: Albertirsa Város Polgármesteri
Hivatala, 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3
példányban (egy eredeti és kettő, az eredetivel minden azonos tartalmú másolati
példány), roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos
oldalszámozással ellátva, zárt csomagolásban, a „Ajánlat közétkeztetésre” és
„Határidő előtt nem bontható fel!” felirat csomagoláson való feltüntetésével kell
benyújtani. Amennyiben az ajánlat „Eredeti” és „Másolati” példánya között eltérés

van, az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.
VI.3.16) Az ajánlathoz csatolni kell:
- minden korosztály részére 2 heti (10 napos) mintaétlapot az alábbiak szerint
Bölcsődés: 1-3 évesig, napi 4 étkezés: reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna,
Óvodás: 4-6 évesig, napi 3 étkezés: tízórai, ebéd és uzsonna,
Iskolás: 7-10 évesig, napi 2 étkezés: tízórai, ebéd,
Menza: 11-14 évesig, napi 1étkezés: csak ebéd,
Felnőtt: 19-60 évesig napi 1étkezés: csak ebéd.
Szociális ellátás: 60 év felett napi 1 étkezés, csak ebéd
- a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat.
- az étlapok által biztosított energia és tápanyag-beviteli számításokat és
összehasonlításokat a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes
rendelet „A” táblázata szerinti tápanyagokra.
- Az 1 főre, 10 napra vonatkozó élelmiszer-felhasználási kimutatásokat és
összehasonlításokat a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes
rendelet „B” „C” “D” táblázatában megnevezett élelmiszerekre.
VI.3.16/1) Ajánlattevőnek a konyha üzemeltetésére vonatkozóan bérleti díjat kell
fizetnie, mely 30.000.-Ft + Áfa /hó, + a közüzemi díjak.
VI.3.17. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőket, akiknek a
közétkeztetésre vonatkozó tevékenységükkel kapcsolatban - bizonyíthatóan –
jogerős hatósági elmarasztalás volt.
VI.3.18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai
irányítószám:1024

Ország: Magyarország

E-mail:

Telefon: 00-36-1-336-7776

Internetcím (URL):

Fax: 00-36-1-336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám: Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. §
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai
irányítószám:1024

E-mail:

Telefon: 00-36-1-336-7746

Internetcím (URL):

Fax: 00-36-1-336-7723

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (nap/hó/év)

Ország: Magyarország

