Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 63
Ajánlatkérı:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nyertes ajánlattevı:
Teljesítés helye:
Budapest III. kerület közigazgatási területén lévı
intézményekben, a dokumentációban részletezettek szerint
Beszerzés tárgya:
Szolgáltatás
Eljárás fajtája:
Tárgyalás nélküli
Hirdetmény típusa:
az egyszerő eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
CPV kód:
55520000-1
Közzététel dátuma:
2010/06/04
Iktatószám:
12439/2010
Ajánlattételi/részvételi
2010/06/22
jelentkezési határidı:
Ajánlatkérı típusa:
Regionális/helyi szintő
Ajánlatkérı fı tevékenységi Általános közszolgáltatások
köre:
Rövid tartalom:
Szolgáltatási szerzıdés Óbuda Békásmegyer Önkormányzata
fenntartásában mőködı intézményekben közétkeztetés
biztosítására
Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Postai cím: Fı tér 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Hivatal, I.em.27. Közbeszerzési Csoport

Címzett: Közbeszerzési Csoport
Telefon: 06-1-437-8593, 06-1-437-8807
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: 06-1-437-8804
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Szolgáltatási szerzıdés Óbuda Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában mőködı
intézményekben közétkeztetés biztosítására
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza –
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés
vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott
követelményeknek megfelelıen
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest III. kerület közigazgatási területén lévı intézményekben, a dokumentációban
részletezettek szerint
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában mőködı
intézményekben (óvodák, általános és középiskolák, felnıtt szociális intézmények)
közétkeztetés biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévı konyhák bérlésével, azok
berendezésével, felszerelésével és mőködtetésével, a dokumentációban meghatározott
feltételeknek megfelelıen.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
55520000-1
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletbıl szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Óvodai, általános és középiskolai, felnıtt szociális intézményi étkeztetés, melynek mértéke a
megrendelések alapján évente - 20%kal eltérhet az óvodai és iskolai létszámok változása
miatt.
Az éves ételadagok korcsoportonkénti bontásban:
Óvodák részére (napi háromszori étkezés):
- 3-6 éves korosztály részére:
Az éves tízórai adagszám 620 000 adag
Az éves ebéd adagszám 620 000 adag
Az éves uzsonna adagszám 620 000 adag
- Alkalmazottak részére (napi egyszeri étkezés):
Az éves adagszám 17 000 adag
Élelmezési napok száma: 220/év
Általános iskolák (napi háromszori étkezés):
- 7-10 éves korosztály részére:
Az éves tízórai adagszám 435 000 adag
Az éves ebéd adagszám 580 000 adag
Az éves uzsonna adagszám 425 000 adag
Élelmezési napok száma: 180/év
- 11-14 éves korosztály részére:
Az éves tízórai adagszám 85 000 adag

Az éves ebéd adagszám 230 000 adag
Az éves uzsonna adagszám 73 000 adag
Élelmezési napok száma: 180/év
Középiskolás 15-18 éves korosztály részére (napi egyszeri étkezés):
Az éves ebéd adagszám 134 000 adag
Élelmezési napok száma: 180/év
Felnıtt szociális intézmények (60 év felett) (napi egyszeri ill. napi háromszori étkezés):
Óbudai Gondozási Központ:
Az éves reggeli adagszám 2 600 adag
Az éves ebéd adagszám 176 000 adag, ebbıl házhozszállítás hétköznap 69 000, hétvégén 31
000
Az éves vacsora adagszám 1200 adag
Derős Alkony Gondozóház:
Az éves reggeli adagszám 20 440 adag
Az éves ebéd adagszám 20 440 adag
Az éves vacsora adagszám 20 440 adag
Élelmezési napok száma: 365/év
Nyári napközis tábor (napi háromszori étkezés):
- 7-10 éves korosztály részére:
tízórai adagszám: 15 000
ebéd adagszám: 15 000
uzsonna adagszám: 15 000
-11-14 éves korosztály részére:
tízórai adagszám: 4 200
ebéd adagszám: 4 200
uzsonna adagszám: 4 200
Csak a következı tanévben.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés 2010/08/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes,hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, valamint 50 millió Ft-os teljesítési
garancia Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja alapján teljesítve, az ajánlati dokumentáció részét

képezı szerzıdéstervezetben meghatározottak ill. az ajánlat szerint.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérı a szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítést követıen, a minden hónap 5.
napjáig kiállított számla ellenében, teljesítéstıl számított 30 naptári napon belül, banki
átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. A számla kifizetése a Kbt. 305. §
(3) bekezdés figyelembevételével történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Ajánlatkérı a nyertes ajánlatevı(k)tıl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását;
együttes ajánlattétel esetén a vezetı céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevıknek
egyetemleges felelısséget kell vállalniuk.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha
igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, illetıleg erıforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, illetıleg erıforrást nyújtó szervezet akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérı kizárja az eljárásból azt az ajánlattevıt, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erıforrás szervezetet, akivel
szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak és az erıforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése
szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés pontjaiban, a 61. § (1)
bekezdés a) - d) pontjaiban valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
A kizáró okok igazolásánál a 2009. szeptember 23-án, a Közbeszerzési Értesítı 2009. évi
111. számában közzétett, Közbeszerzések Tanácsa által kiadott Útmutató irányadó.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevınek, a közös ajánlatot tevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának egyaránt be kell nyújtania:
P/1. Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidı lejártának napjától
számított 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezetı pénzintézetétıl származó
nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti bankszámláját (év, hónap, nap)
- nyilatkozat kiállítását megelızı két évben volt-e sorban állás.
P/2. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételt megelızı üzletileg
lezárt 2 év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, illetve egyéni
vállalkozó esetében az adott évekre vonatkozó adóbevallását.

P/3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatát, amely évenkénti
bontásban tartalmazza, hogy mekkora a közbeszerzés tárgyára (közétkeztetés)
vonatkozó forgalma az elızı két üzleti évben (2008., 2009.)
A Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezet igénybe vétele esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4)
bekezdés a) pontja szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan az ajánlattevı, a
közös ajánlattevık ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha:
P/1. Bármely számláját vezetı pénzintézet nyilatkozata alapján számláján a nyilatkozat
kiállítását megelızı 2 évben sorban állás fordult elı. (önálló
megfelelés)
P/2. Az elmúlt üzletileg lezárt 2 év bármelyikében a számviteli
szabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív,
ill. egyéni vállalkozó esetében, ha a gazdálkodása az adott évekre vonatkozó
adóbevallása alapján veszteséges.
P/3. A közbeszerzés tárgyára (közétkeztetés) vonatkozó éves forgalma az elızı két üzleti év
(2008., 2009.) bármelyikében nem éri el évente a nettó 800 millió Ft –ot.(közös megfelelés)
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevınek ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell:
M/1. Az elmúlt 3 év (2007., 2008., 2009.) a közbeszerzés tárgyával megegyezı
(közétkeztetés) legjelentısebb referenciái ismertetése, feltüntetve az ellenszolgáltatás
összegét vagy az éves adagszám megjelölést a teljesítés idejét, a szerzıdést kötı másik fél
megnevezését, a szolgáltatás tárgyát a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
A fenti tartalmon túl a referenciaigazolásban
nyilatkozatni kell arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen
történt-e.
M/2. A Kbt. 67.§ (3) bekezdésének d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt dietetikus
szakemberek szakmai önéletrajza, és a képzettségüket igazoló okiratok hiteles másolata.
M/3. HACCP vagy azzal egyenértékő tanúsítvány, továbbá az egyenértékő
minıségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, melynek alkalmazási területe kiterjed
egyadagos ételek zárt, egyszer használatos, kiszállításra is alkalmas csomagolásra vonatkozó
technológiával, valamint a technológia bemutatása.
M/4. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés f) és i) pontja alapján az elıírt minıségbiztosítási
rendszerek bemutatásával, azoknak az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettıl származó érvényes tanúsítvány hitelesített másolatának benyújtása,
illetve egyenértékő minıségbiztosítási és környezetirányítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival
M/5. A Kbt. 67. § (3) bek. e) pontja szerint az alkalmasság igazolható a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség leírásával
A) Könyvviteli, számviteli nyilvántartásból kinyomtatott bizonylat benyújtása a teljesítéshez
rendelkezésre álló konyhai fızıeszközök, berendezések körérıl könyvvizsgáló által
igazoltan, eredetiben vagy hiteles másolatban.
B) Könyvviteli, számviteli nyilvántartásból kinyomtatott bizonylat és nyilatkozat eredeti
vagy hiteles másolatban történı benyújtása a tároló és szállítóedények mennyiségérıl,
bemutatva azok mőszaki-technikai paramétereit.
A Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezet igénybe vétele esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4)
bekezdés b) pontja szerint történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mőszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan az ajánlattevı ill.
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
ha:
M/1. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidı lejártát megelızı három évben (2007., 2008.,
2009.) 1 db, legalább 2 évig folyamatosan teljesített, legalább a jelen közbeszerzés
korcsoportonkénti éves összadagszámát vagy bruttó ellenszolgáltatási összegét elérı
nagyságú, pozitív tartalmú közétkeztetési referenciával az alábbiak szerint: óvodások tízórai,
ebéd, uzsonna: 620 ezer adag/55 millió Ft/év; általános iskola: tízórai: 520 ezer adag/ 57
millió Ft/év; általános iskola ebéd: 810 ezer adag/405 millió Ft/év; általános iskola uzsonna:
498 ezer adag/54 millió Ft; középiskola ebéd: 134 ezer adag/70 millió Ft/év; felnıtt szociális:
196 400 adag/101 millió Ft/év. A referencia folyamatban lévı szolgáltatásról is nyújtható,
amennyiben az megfelel a fenti kritériumoknak.
M/2. A teljesítésbe bevont szakemberek között nincs legalább 1 fı dietetikus szakember a
felnıttek ellátását biztosító fızıkonyhán és 1 fı dietetikus a gyermekek részére diétás
ételeket elıállító fızıkonyhán, akik 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
M/3. Nem rendelkezik HACCP tanúsítvánnyal, melynek alkalmazási
területe kiterjed egyadagos ételek zárt, egyszer használatos, kiszállításra is alkalmas
csomagolásra vonatkozó technológiára.
M/4. Nem rendelkezik a beszerzés tárgyára kiterjedı ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000
minıségbiztosítási ill. környezetirányítási tanúsítványokkal vagy azoknak megfelelı teljes
körő a szolgáltatás minden elemére vonatkozó minıségbiztosítási ill. környezetirányítási
rendszer leírásával. A minıségbiztosítási rendszereknek a szerzıdéskötés idıpontjában
érvényesnek kell lennie, valamint a szerzıdés egész idıtartama alatt gondoskodni kell a
tanúsítványok meghosszabbításáról, érvényesítésérıl.
M/5 Nem rendelkezik a teljesítéshez a beszerzési tárgyban meghatározott étkeztetési
szolgáltatás ellátásához szükséges, más szerzıdés teljesítéséhez nem lekötött (raktáron lévı
vagy üzemen kívüli), legalább 3 db, egyenként 3000 adagos, továbbá 1 db 1500 adagos
kapacitású fızıkonyha (felszereltség tartalma a dokumentációban) teljes új vagy újszerő,
konyhatechnológiai felszerelésével, továbbá ha a teljesítéshez nem rendelkezik legalább
8.000 ebéd adag / nap mennyiségő élelmiszer kiszállítására és folyamatos melegen tartására
elegendı a HACCP elıírásoknak megfelelı, fertıtleníthetı, rozsdamentes,hıtároló
szállítóedényekkel. A konyhatechnológiai felszerelés jelenlegi tárolásának pontos helyszínét
nyilatkozatban kell megjelölnie az Ajánlattevınek.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Elsı szolgáltatási évben az 1 fıre jutó napi étkeztetési díj (bruttó Ft-ban)
35
Alszempontok az V.7.17 pontban
10
Hibás teljesítési (minıségi) kötbér mértéke (bruttó Ft / eset)
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap )
Idıpont: 09.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A befizetéshez szükséges készpénz-befizetési bizonylatot elızetesen az I.1) pontban
megadott címen lehet átvenni, vagy a befizetés teljesíthetı az Önkormányzat RAIFFEISEN
Banknál vezetett 12001008-00131713-00100007 sz. számlájára történı átutalással is. A fenti
ellenérték az ÁFA-t nem tartalmazza
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap) Idıpont: 09.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap)
Idıpont: 09.00
Helyszín : 1033 Budapest; III. ker. Fı tér 3. I. 21.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatkérı képviselıi, az ajánlattevı képviselıi, valamint az általuk meghívott
személyek (Kbt 80.§(2) bek)
V. szakasz: kiegészítı információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerzıdés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2010. július 6-án 14.00 óra
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
az összegezés megküldését követı naptól számított 20. napon
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az
elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
Ajánlatkérı a dokumentációt és a kiegészítı tájékoztatást elektronikus úton bocsátja
rendelkezésre és alkalmazza a Kbt. 251.§ (2) bekezdését.
A dokumentáció a http://www.obuda.hu/hivatal_kozbeszerzesek címrıl tölthetı le. Az
ajánlat letöltését Ajánlatkérı felé (fax útján) jelezni szükséges a letöltést követıen, a
dokumentációban részletezettek szerint.
Letöltéskor meg kell küldeni a befizetés/átutalás tényét bizonyító befizetési bizonylatot
illetve az Ajánlattevı adatait tartalmazó adatlapot (név, székhely, kapcsolattartó, fax és email elérhetıség).
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felsı határa:
Minden részszempont esetében 1-100 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Minden egyes részszempont esetén a legkedvezıbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezıbbtıl való eltérés aránya alapján kerül kiszámításra.
A pontszámok kéttizedes pontossággal kerülnek meghatározásra, és a matematika szabályai
szerint kerülnek kerekítésre.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen

V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében, a Kbt. 72.§ában, valamint a Kbt. 71.§ (1) és (3) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
2. A dokumentáció másra nem ruházható át.
3. Az ajánlat benyújtására vonatkozó információkat a dokumentáció tartalmazza.
4. Az ajánlattevınek és a 10 % feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az
erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatához csatolni kell az ajánlattételi határidı lejártától
számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerő másolatát. Az ajánlathoz csatolni
kell az azt aláíró személy aláírási címpéldányát (adott esetben a meghatalmazást is csatolni
kell, illetıleg a meghatalmazott aláírás mintáját).
5. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek megfelelı együttmőködési
megállapodást, amelyben a vezetı céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevıknek együttes
és egyetemleges felelısséget kell vállalni.
6. Ajánlatkérı a Kbt. 91.§ (1) és (2) bekezdése szerint köti meg a szerzıdést.
7. A hiánypótlás a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosított.
8. A teljes szolgáltatásnak minden elemében meg kell felelnie a HACCP követelményeinek.
Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell arra, hogy a megrendelı tulajdonában lévı, a
vállalkozó által mőködtetendı fızı- és tálalókonyhák esetén vállalja a konyhák
tevékenységére a HACCP rendszer bevezetését és mőködtetését.
9. Ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy az elmúlt 3 évben nem volt ételmérgezéssel
összefüggésben olyan hatósági intézkedés, amely bármely általa üzemeltetett konyha
mőködésének felfüggesztésével járt volna.
10. Ajánlatkérı az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, az ajánlati
biztosíték összege 5 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték érvényessége az ajánlattételi határidı
lejártakor kezdıdik és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig tart. Az ajánlati biztosíték
teljesíthetı az ajánlatkérı RAIFFEISEN Banknál vezetett 12001008-00131713-00100007 sz.
számú bankszámlájára történı befizetéssel, ebben az esetben ajánlathoz csatolni kell a
befizetés/átutalás tényét bizonyító banki visszaigazolást. Az ajánlati biztosíték teljesíthetı
visszavonhatatlan, az ajánlati kötöttség végéig érvényben maradó bankgaranciával is, vagy
biztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvénnyel. Készfizetı kezességvállalás esetén: a
biztosító kötelezvénye csatolandó, mely tartalmazza a biztosító kezességvállalását a Kbt.
59.§ (4) bekezdése szerinti esetre.
11. Az ajánlathoz csatolni kell:
korcsoportonkénti bontásban a szolgáltatni kívánt étkeztetést reprezentáló mintaétlapok:
1. 1x10 napra nyári-ıszi idıszakra szóló mintaétlap - óvodások (3-6 év) 3x-i étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodások esetében csatolandó még egy, csak ebédet tartalmazó mintaétlap, mely a
Dokumentációban részletezett feltételeknek megfelelı a változatosság jegyében a
közétkeztetésben szokásostól eltérı modern és több ízt magában foglaló étrendet tartalmaz:
2. 1x10 napra nyári-ıszi idıszakra szóló mintaétlap - óvodások (3-6 év) 1x-i étkezés
(ebéd)
3. 1x10 napra téli-tavaszi idıszakra szóló mintaétlap - általános iskola (7-10 év) 3x-i
étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
4. 1x10 napra téli-tavaszi idıszakra szóló mintaétlap - általános iskola (7-10 év) 1x-i
étkezés (ebéd)
5. 1x10 napra nyári-ıszi idıszakra szóló mintaétlap - általános iskola (11-14 év) 3x-i
étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna),
6. 1x10 napra nyári-ıszi idıszakra szóló mintaétlap - általános iskola (11-14 év) 1x-i
étkezés (ebéd),
7. 1x10 napra nyári-ıszi idıszakra szóló mintaétlap - középiskola (15-18 év) 1x

étkezés (ebéd)
8. 1x10 napra téli-tavaszi idıszakra szóló mintaétlap - szociális (60 év felett) 1x-i
étkezés (ebéd),
9. 1x10 napra téli-tavaszi idıszakra szóló mintaétlap - szociális (60 év felett) 3x-i
étkezés (reggeli, ebéd, vacsora),
10. 1x10 napra nyári-ıszi idıszakra szóló mintaétlap - szociális (60 év felett) 3x-i
étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)
- a mintaétlapokhoz tartozó 100 személyes nyersanyag-kiszabások étkezésenkénti
bontásban,
- az étlapok által biztosított napi energia-és tápanyagbeviteli számításokat a
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendelet mellékletének „A”
táblázata szerinti tápanyagokra
Az óvodások esetében csatolandó plusz étlap a teljesítés során is figyelembe veendı. Nyertes
ajánlattevınek vállalnia kell, hogy az óvodásokat a dokumentációban részletezettek szerint
étkezteti, melynek a szokásostól eltérı étrendet is tartalmaznia kell megadott idıközönként.
Ajánlatában errıl nyilatkoznia kell az ajánlattevınek.
12. Ajánlattevınek ajánlatában meg kell jelölnie a fızıkonyhát, ahol a gyermekek részére a
diétás illetve az óvodásoknak készülı eltérı ételeket fogja elkülönítetten elkészíteni. A diétás
konyha felszereltségének meglétét ajánlatában igazolnia kell.
13. Ajánlatkérı élni kíván a Kbt. 125. § /3/ b) bekezdésében foglalt lehetıséggel, mely
szolgáltatás becsült értékét jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe
vette.
14. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elıírásai
szerint kell eljárni.
15. A nyertes ajánlattevı kötelezettsége 50 millió Ft összegő meghiúsulási kötbér
megfizetése, amennyiben nem tudja a tanév megkezdésére (2010.09.01.) felszerelni a
konyhákat és megkezdeni a szerzıdés szerinti szolgáltatást. Erre vonatkozó nyilatkozat
csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
16. Az 1. bírálati részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1 Óvodás tízórai 3
1.2 Óvodás ebéd 4
1. 3 Óvodás uzsonna 3
1.4 Általános iskola alsó tagozat tízórai 3
1.5 Általános iskola alsó tagozat ebéd 4
1.6 Általános iskola alsó tagozat uzsonna 3.
1.7 Általános iskola felsı tagozat tízórai 2
1.8 Általános iskola felsı tagozat ebéd 3
1.9 Általános iskola felsı tagozat uzsonna 2
1.10 Középiskolai ebéd 1
1.11 Óbudai Gondozási Központ Reggeli 1
1.12 Óbudai Gondozási Központ Ebéd 2
1.13 Óbudai Gondozási Központ Vacsora 1
1.14 Derős Alkony Gondozóház étkezés Reggeli 1
1.15 Derős Alkony Gondozóház étkezés Ebéd 1
1.16 Derős Alkony Gondozóház étkezés Vacsora 1
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/01 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidı feltüntetése
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekrıl
----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)
---------------------Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fıoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Kapcsolatfelvétel Letöltéssegéd Technikai
ajánlás

