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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167810-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Nyíregyháza: Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
2018/S 075-167810
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu
I.1)

Név és címek
Eszterlánc Északi Óvoda
AK23016
Tas utca 1–3.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szikszainé Kiss Edit
Telefon: +36 42512910
E-mail: eszterlanceszakiovoda@gmail.com
Fax: +36 42512910
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterlanceszakiovi.hu/

I.1)

Név és címek
Gyermekek Háza Déli Óvoda
AK23017
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Kereszt utca 8.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Skarbit Józsefné
Telefon: +36 42512920
E-mail: gyermekekhaza@netra.hu
Fax: +36 42512920
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.keresztovi.hu/
I.1)

Név és címek
Búzaszem Nyugati Óvoda
AK23019
Búza utca 7–17.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalainé Benyusz Klára
Telefon: +36 42512940
E-mail: buzaszemovi@gmail.com
Fax: +36 42512940
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://buzaszemovoda.hu/

I.1)

Név és címek
Tündérkert Keleti Óvoda
AK23018
Kert köz 8.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török Edit
Telefon: +36 42512941
E-mail: tunderkert@netra.hu
Fax: +36 42512954
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tunderkertkeletiovoda.hu/

I.1)

Név és címek
Közintézményeket Működtető Központ
AK25924
Országzászló tér 1.
Nyíregyháza
4400
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Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Béla
Telefon: +36 42512300
E-mail: kozim@kozim.hu
Fax: +36 42512300
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozim.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
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Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

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

Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén
működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével

II.1.2)

Fő CPV-kód
55300000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben
étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és
oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottai, tanulói részére
közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
Főzőkonyhák, tálalókonyhák és diétás konyha üzemeltetése, tálalási feladatok ellátása, tálalókonyhákra
történő kiszállítás, a főzőkonyhák, tálalókonyhák és diétás konyha takarítása, az étkeztetés során keletkezett
ételhulladék biztonságos elszállítása a dokumentáció szerint. A nyertes köteles az étkezést igénylő gyermekek
és tanulók teljes körére vonatkozóan biztosítani a szolgáltatást.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
55300000
55500000
55520000
55523000
39141000
39220000
39315000
90900000
45453000
45420000
45442100
45212420
50880000

II.2.3)

A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén található nevelési és oktatási
intézményei (összesen 65 db közétkeztetési helyszín) a felhívást kieg. dok. szerint.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és
oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottai, tanulói részére
közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
Főzőkonyhák,tálalókonyhák és diétás konyha üzemeltetése, tálalási feladatok ellátása, tálalókonyhákra
történő kiszállítás,főző-,tálalókonyhák és diétás konyha takarítása, az étkeztetés során keletkezett ételhulladék
biztonságos elszállítása a dokumentáció szerint. A nyertes köteles az étkezést igénylő gyermekek és tanulók
teljes körére vonatkozóan biztosítani a szolgáltatást. Az alábbi becsült mennyiségben kell mindösszesen ellátni
az étkeztetést „normál” és „diétás” étkezés keretében:
Óvoda:
Tízórai: 3 102,00 adag/nap,éves adagszám: 682 440,
Ebéd: 3 102,00 adag/nap,éves adagszám: 682 440,
Uzsonna: 3 102,00 adag/nap,éves adagszám: 682 440.
Általános iskola.
Tízórai: 3 823,00 adag/nap,éves adagszám: 707 255,
Ebéd: 5 121,00 adag/nap,éves adagszám: 947 385,
Uzsonna: 3 759,00 adag/nap,éves adagszám: 695 415.
Középiskola.
Ebéd: 559,00 adag/nap,éves adagszám: 103 415.
Kollégium ált.isk.
Reggeli: 109,00 adag/nap,éves adagszám: 21 800,
Tízórai: 106,00 adag/nap,éves adagszám: 21 200,
Ebéd: 108,00 adag/nap,éves adagszám: 21 600,
Uzsonna: 112,00 adag/nap,éves adagszám: 22 400,
Vacsora: 109,00 adag/nap,éves adagszám: 21 800.
Kollégium középisk.
Reggeli: 462,00 adag/nap,éves adagszám: 92 400,
Ebéd: 581,00 adag/nap,éves adagszám: 116 200,
Vacsora: 604,00 adag/nap,éves adagszám: 120 800.
Sportkollégium középisk.
Reggeli: 37,00 adag/nap,éves adagszám: 7 400,
Ebéd: 34,00 adag/nap,éves adagszám: 6 800,
Vacsora: 37,00 adag/nap,éves adagszám: 7 400.
Szünidei gyermekétk.
Déli meleg főétk.: 1 326,00 adag/nap, éves adagszám: 82 203.
A „normál” és a „diétás” étkeztetésre vonatkozó becsült mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
A fent megjelölt,becsült adagmennyiségek tekintetében +10 % mértékű eltérés megengedhető.A diétás
étkeztetés korlátozás nélkül történő biztosítása szükséges. AK a fenti adagokra vonatkozóan kéri az ajánlatok
elkészítését.Az elszámolás a ténylegesen teljesített adagszám szerint történik.

18/04/2018
S75
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5 / 10

HL/S S75
18/04/2018
167810-2018-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6 / 10

Szerződés részét képezi a tálalókonyhai eszközök beszerzése is. AK a tálalókonyhák előírásszerű
működése érdekében elengedhetetlennek látja,hogy a nyertes AT szerelje fel a konyhákat a szükséges
gépekkel,eszközökkel és gondoskodjon azok szakszerű működésükről.A közétk. szolg. működtetése érdekében
szükséges beruházásokat nyertes AT köteles a közbesz.dok.-ban meghat. feltételek szerint elvégezni.
A nyertes AT köteles az AK tulajdonában lévő,a szolg. ellátásához szükséges eszközöket(ingóságokat)
megvásárolni az AK-től 50 000 000 Ft+áfa összeg értékben a dokumentációban foglalt felt.-nek megfelelően.
A nyertes AT-nek a szerződés 120 hónapos időtartama alatti első legfeljebb 60 hónapban összesen legalább
500 000 000 HUF+áfa értékben infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtania,melynek keretében legalább 4
db főzőkonyhára koncentrált működést kell megvalósítania,illetve elvárás további 1 dedikált diétás főzőkonyha
kialakítása,valamint legalább 5 db iskolai étterem műszaki és belsőépítészeti felújítása.Felmondási oknak
minősül,amennyiben 60 hónapon belül nem teljesülnek a megjelölt infrastrukturális fejlesztések.
A közbesz. részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
AK a teljesítés során is alkalmazza a Kbt.58.§(4) bek.-ben hiv. 321/2015.(X.30.)Korm.r.46.§(3)bek.
rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, mely alapján-szerződésmódosítás nélkül- AK a műszaki
szükségszerűségből felmerülő, a közbesz. dokumentációban és szerz.-ben szereplő műszaki tartalomhoz
képesti egyenértékű teljesítéseket a teljesítés során jóváhagyhatja, amennyiben az egyenértékűséget az AT
megfelelően igazolja. Egyenértékűség igazolása nélkül a dokumentációban foglaltakhoz képest eltérő teljesítést
AK nem fogad el.
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
Kizáró okok:Nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt alkalmasság ig.-ban olyan gazd.szereplő,akivel szemben a
Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.Ig.:321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. §.
AK a Kbt.57.§(2)bek.szerint előírja,hogy a közbesz. dokumentumok átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
Nyíregyháza MJV Önk. az I.1)-ben jelölt AK-k nevében is lefolyt. az elj.-t.

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

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Alkalmatlan AT:
P1. Ha bármelyik pénzügyi intézet nyilatkozata alapján bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladásától
visszaszámított 2 évben, 30 napot meghaladó sorban álló tétel fordult elő a 2009. évi LXXXV.tv.2.§ 25.;
Ig.:321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban Kr.) 19.§ (1) a) szerint;
P2. Alkalmatlan az AT, ha az előző 3 m.fordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik a közbeszerzés
tárgyára (közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) vonatkozó évente 800 millió Ft összeghatárú nettó árbevétellel.
Ig.:Kr.19.§ (1) c) szerint.
AK álláspontja szerint, az AT abban az esetben is alkalmasnak tekinthető, ha az AT az AK által vizsgált
időtartamot követően jött létre, illetve kezdte meg a tevékenységét, és az árbevételének az összege
időarányosan megfelel a felhívás szerinti alkalmassági követelménynek.
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Folytatás: VI.3.)-ban.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet.

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel jelen közbesz.elj. tárgya összetett közbeszerzési
igénynek minősül,amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, a hatékony,
összehangolt munkavégzéssel. AK a jelenlegi gyakorlattól eltérően, az étkeztetés, az ételek tálalása esetén
felmerülő felelősségi problémák egyértelmű megállapítása érdekében nem teszi lehetővé a részajánlattétel
lehetőségét. AK fontosnak tartja, hogy egy szolgáltató lássa el a közétkeztetési és a tálalási szolgáltatási
feladatokat. Az összehangolt megvalósítást optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe
tartozó AT tudja. AK úgy ítélte meg, hogy a beszerzési igény egységesítése a szolgáltatási volumen nagyságára
tekintettel kedvezőbb ajánlatokat eredményezhet. A kötelezően előírt beruházás csak akkor lesz hatékony, ha
az előírt mértékű fejlesztés nem osztódik fel a részajánlatok között. A rész.tört. aj.tétel ua szolg. tartalomhoz
eltérő egységárakat eredményezhet.

III.2.3)

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

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

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1.Nettó ajánlati ár össz. Ft/nap a Dokumentációban szereplő Ártáblázat szerint,súlyszám: 50,pontszám:1-100
pont,módsz.:fordított arányosítás
2.Előírt beruházás végrehajtásának vállalt határideje szerz.kötéstől számítottan (legfeljebb 5
év),súlyszám:20,módsz.:pontkiosztás,
Szerz.kötéstől számított 1 éven belül: 100 pont.
1 és 2 év között:60 pont
2 és 3 év között:40 pont
3 és 4 év között:20 pont
4 és 5 év között:1 pont
5 év felett:érvénytelen.
Folytatás: VI.3.) pontban.
IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
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Dátum: 09/05/2018
Helyi idő: 13:00
IV.2.4)

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2)
Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)

További információk:
1. Becsült értéket AK nem kívánja megadni,a felhívásban megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő
rendszerre tekintettel,technikai okok miatt került rögzítésre.
2. III.1.4)folyt.:
Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik.
M1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben(36 hónapban),min 12 hónapon át
folyamatosan teljesített,
M1 a) legfeljebb összesen 3 db megrendelőtől származó,összesen legalább évi 700 millió Ft nettó
értékű,nevelési és oktatási intézmények részére végzett,a jelen közbeszerzési eljárás tárgya(közétkeztetési
szolgáltatás nyújtása)szerinti szolgáltatásra irányuló referenciamunkával,
M1 b) legfeljebb összesen 3 db megrendelőtől származó,legalább 7100 adag meleg ebéd/nap elkészítését
és legalább 48 intézmény ellátását magában foglaló nevelési és oktatási intézmények részére végzett,a jelen
közbesz.elj. tárgya (közétkeztetési szolgáltatás nyújtása) szerinti szolgáltatásra irányuló referenciamunkával,
M1 c) szakhatóság által igazolt,legalább 300 adagos kapacitású speciális diétás főzőkonyhával,amelyben
kizárólag és kifejezetten diétás menüket készít oktatási és nevelési intézmények ellátottjai számára.Ig.:
Kr.21.§(3)bek.a), 21.§(3a),23.§,22.§(5).
M2. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben(36 hónapban) legfeljebb összesen
2 db közbesz. tárgya szerinti közétkeztetési fejlesztésről (építészeti,épületgépészeti,konyhatechnológia
értéknövelő beruházás) szóló olyan referenciával,amelynek keretében legalább nettó 200 millió Ft
értékben,legalább 7 db főző-vagy tálalókonyhában és a hozzájuk kapcsolódó éttermekben végeztek szerződés
szerinti fejlesztést,a szerződő másik fél megrendelésében.
A referencia csak akkor elfogadható,ha tanítási időszakban megszakítás nélkül teljesítette az Emberi
Erőforrások Min. által kiadott,a vonatkozó tanév rendjéről rendelet szerinti napok mindegyikén és a 37/2014.
(IV.30.)EMMI rend. szerinti közétkeztetés a szolg. tárgya.Uaz a referencia többször is felhasználható.
Ig.:Kr.21.§(3)bek.a),21.§(3a),23.§,22.§(5).
M3. -min.4 fő élelmezésvezetővel,akik rendelkeznek a közétkeztetés területén 3 éves szakmai gyakorlattal,
— min.6 fő szakáccsal,akik rendelkeznek közétk. területén legalább 3 éves szakmai gyakorlattal,
— min.1 fő dietetikussal,aki rendelkezik a közétk. területén 3 éves szakmai gyakorlattal,
— min.3 fő diétás szakáccsal,akik rendelkeznek a közétk. területén 3 éves szakmai
gyakorlattal.Ig.:Kr.21.§(3)bek.b),továbbá aláírt önéletrajzuk benne a szakmai tapasztalat(legalább év,hónap,nap
pontossággal,minden megkezdett hónap egészként figyelembe vehető)és aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatok.
M4. bármely,a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő,akkreditált,független tanúsító
szervezettől származó,ISO 9001,14001,22000,28001,50001,valamint a HACCP élelmiszer-biztonsági
rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványt(vagy a Korm.r.24.§(3)bek. szerinti ezzel egyenértékű
dokumentumával).Ig.:Kr.21.§(3)bek.c),g).
A részletes alkalmassági feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
3.IV.1.11)folyt:
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3. Az előírt beruházás kivitelezésére vonatkozó késedelmi kötbér vállalt mértéke(min.50 000,-Ft/nap,max.100
000,-Ft/nap),s.szám:20,pontszám:1-100pont,
Módsz.:egyenes arányosítás.
4. Szerz. telj. résztvevő min 1 fő élelmezésvezető tapasztalata(év.min 3),s.szám:10,módsz.:pontkiosztás
3-4 év: 1 pont,5-6 év:50 pont,7- év:100 pont.
(Közbesz.Hatóság,KÉ 2012.évi 61.szám;2012.június 1.útmutatója szerint).
4. Nyertes AT köteles a 37/2014.(IV.30.)EMMI rend. elvárásainak megfelelő szolgáltatást nyújtani.Nyertes AT
által készített étlapnak,ételsornak mindenben meg kell felelniük a Rendelet előírásainak.
5. Az AT-nek csatolniuk kell egy hónapra vonatkozó mintaétlapot a jogszabályoknak megfelelően.
6. Az AK a tulajdonában álló ingatlanok nyertes AT általi használatáért ellenszolgáltatásra(bérleti díj)jogosult a
dokumentációban foglalt feltételek szerint.
7. AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
8. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi hat.idő lejártától számítva 30 nap.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

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

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje a Kbt.148.§ szerint.
VI.3)folyt.:
9. A nyertes AT részére AK által üzemeltetésre átadott konyhák személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért
a nyertes AT felelős. AK által meghat. munkavállalók esetében munkáltatói jogutódlás keretében történő
alkalmazás szükséges.
10. Az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, kollégiumokban alkalmazottak étkeztetése nem
tárgya az ajánlati felhívásnak.
11. Az infrastrukturális beruházásokhoz a nyertes AT-nek fejlesztési tervben kell javaslatot tennie a
dokumentációban foglaltaknak megfelelően.Az infrastrukturális beruházásokhoz az ingatlanok tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
12. Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul
beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
Az AT-nek a szakmai ajánlat keretében meg kell jelölnie a javasolt főzőkonyhák számát,be kell mutatnia a
javasolt, konkrét főzőkonyhákat,tálalókonyhákat és a diétás konyhát is. AK 1 diétás konyha kialakítását írja elő.
13. Nyilatkozni kell Kbt.66.§(2)(4)(6) nemlegesség esetén is.
14. Minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: P1.,P2.,M1-M4.
15. FAKSZ: dr.Kovács Előd, 00645
16. Szerz.bizt.m.kötel.: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint.
17. AK a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját nem alkalmazza.

18/04/2018
S75
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9 / 10

HL/S S75
18/04/2018
167810-2018-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

10 / 10

18. A helyszíni bejárásra vonatkozó tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza.
19. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.Az ajánlati biztosíték mértéke:10 000 000
HUF.
A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:11744003-15402006-00000000,OTP BANK.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló
igazolást az ajánlathoz kell csatolni.
20. A bontás helye: I.1.pont szerinti cím, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Polgármesteri Kabinet „A” épület
113. iroda;ideje: IV.2.2)pont szerint.
21. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltése visszaigazolása.
22. AK biztosítja kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
23. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)bek.
tekintetében.A Kbt. 66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kérjük benyújtani.
24. Az AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek.a)és
b) pontja tekintetében.A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz
csatolni.
25. AK a Kbt.47.§(2)bek. alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban
is elfogadja,azonban a Kbt.66.§(2)bek. tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat
részeként csatolni.
26. AK az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.Ha a
hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel
el. (Kbt.71.§(6)bek.)
27. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási
rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat.
28. Az eljárás során irányadó jogszabályok:
— A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény,
— A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.)EMMI rend,
— A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló
62/2011.(VI.30.)VM rend,
— A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X. 30.)Korm.rend,
— A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv.
VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018
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