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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Postai cím: Széchenyi tér 5.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ratkai Imre
Telefon: +36/62/551-601
E-mail: ledniczky.ildiko@kisterseg-szegedi.hu
Fax: +36/62/551-608
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisterseg-szegedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): többcélú társulás igazgatási tevékenysége
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye sándorfalvi, deszki
és újszentiváni tagintézményei közétkeztetési feladatainak ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
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
Sándorfalva város, Deszk község és Újszentiván község közigazgatási területe
NUTS-kód HU333
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szolgáltatási szerződés a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye Pallavicini Sándor Iskola, Pipacs Óvoda,
Zoltánfy István Iskola, Móra Ferenc Csicsergő Óvoda és az Újszentiváni Óvoda
elnevezéső tagintézményei gyermekei / tanulói részére az étkeztetési szolgáltatás
ellátása tárgyában, az óvodás gyermekek részére a készétel odaszállításával,
az iskolai tanulók részére az étkezés helyben történő tálaló/kiszolgálóhelyiség és
személyzet
biztosításával történő kiszolgálásával, az étkeztetésen belül a speciális diétás
étkeztetés (liszt-, tojás-, tejérzékenyek részére és cukor mentes étkezés biztosítása).
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5



További
tárgyak:

55320000-9

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A szolgáltatás a közétkeztetés megvalósítására irányul, a szolgáltatónak napi
háromszori étkezést kell biztosítani, a
tanítási évben, 183 nap/év tanítási napot, 218 nap/év óvodai étkezési napot
figyelembe véve.
Az étkezések éves összes adagszáma:
Tízórai : 91750 adag
Ebéd 124620 adag
Uzsonna 89150 adag.
A nyertes ajánlattevő biztosítja a közoktatási intézmény adott tagintézményei
tanulói részére az étkeztetési szolgáltatást, saját főzőkonyháján történő
főzéssel és az óvodás korú gyermekek részére az ételek intézménybe történő
kiszállításával, az iskolai tanulók esetén, helyben, az adott település közigazgatási
területén, belterületén, meglévő, legalább 100 fő egyidejű befogadására alkalmas
tálalókonyhában / étteremben történő tálalásával, kiszolgálásával. Az ajánlatkérő
éves szinten az étkezések összadagszámától mínusz 20 % - ban eltérhet. A nyertes
ajánlattevő köteles a speciális étkezést biztosítani.
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 szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre 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: 120
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek



III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Hibás teljesítés miatti kötbér, késedelmi kötbér 20.000,- Ft /nap, a meghiúsulási
/ lehetetlenülési kötbér a késedelmi kötbér 15 -szöröse, az ajánlatkérési
dokumentáció szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás fedezetét az ajánlatkérő az intézmény költségvetésében
biztosítja. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (1) - (7) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően teljesíti, figyelemmel az Art. 36/A. §-ban foglaltakra. A
szolgáltatási díjat tartalmazó számla benyújtásának feltétele a teljesítés igazolása,
az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szabályszerően kiállított számla
alapján, havonta, 15 napos fizetési határidő alkalmazásával kerül sor. Az
ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a
közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a teljesítésre.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 9/1985. (X.23.) EüM-Bkm. együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos
közegészségügyi szabályokról
- 80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM. együttes rendelet (módosította a 41/2001.
(XII. 22.) GM.-EüM-FVM. együttes rendelet, valamint az 54/2002. (XII.29.)
GKM-ESzCsM-FVM. együttes rendelet)
- 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve egyes tevékenységek részletes
szabályairól
- 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM. együttes rendelet a vendéglátó
termékek elıállításának feltételeiről
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 852/2004/EK
RENDELETE az élelmiszer-higiéniáról
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő, vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. §
(1) bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró
okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt.
61. § (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1)bekezdése szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:



Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívántalvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek
az ajánlatban, a Kbt. 249. § (3) bek-ben foglaltak szerint a kizáró okok fenn nem
állásáról nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
P1. - banki információt valamennyi számlavezető
pénzintézettől, arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított 2 évben számláján sorban állás előfordult-e, ha igen
milyen mértékű. [Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont];
P2. - a 2008., 2009. évekre vonatkozóan számviteli törvény szerinti éves beszámoló
becsatolása a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően;
P3.- nyilatkozatot az elmúlt három év (2008., 209., 2010.) közétkeztetési
szolgáltatásaiból származó, általános forgalmi adó nélkül számított, nettó
árbevételéről, évenkénti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója,
P1.- ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai
alapján folyószámlájukon az ajánlati felhívás feladásától
visszaszámított 2 évben 30 napot meghaladó sorban állás volt;
P2 - ha adózás előtti eredménye - az éves beszámolói
alapján - 2008., 2009.. 2010. évek valamelyikében negatív volt;
P3. - ha a 2008. 2009., 2010. évek közétkeztetési szolgáltatásból származó
árbevétele nem érte el évente a nettó 5.000,- e Ft-ot.
Ajánlattevő, - közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő - illetve 10 % feletti alvállalkozója a gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételeknek
önállóan köteles megfelelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója részéről
M1. - a Kbt. 67. § (3) bek. b.) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselői
végzettségének és képzettségének ismertetése, a d.) pontja szerint, azoknak a
szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezése,
képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevő a
teljesítésbe be kíván vonni, a szakmai önéletrajz és
képzettséget igazoló okiratok másolatának csatolásával,
M2. - a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja alapján az előző három év (2008, 2009,
2010.) legjelentősebb közétkeztetési szolgáltatásainak ismertetése (legalább a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével), minimum 2 db referenciaigazolás benyújtása,mely minimum 2 évig
végzett közétkeztetési szolgáltatást igazolnak és amely referenciák az előállított és a
kiszállított ételek (tízóraik, ebédek, uzsonnák) együttes adagszámát is igazolják;
M3. - a teljesítésbe bevonandó a Kbt. 67. § (3) bek. e) pontja



szerinti eszközök, szállítójárművek, berendezések,
műszaki felszereltség bemutatása,
- a szállítójármű
tulajdonát vagy használatát igazoló okirat másolatának
csatolásával, amellyel az ajánlattevő képes a szerződés
teljesítésére,
- a műszaki-technikai felszereltség - ezen belül különösen a
rendelkezésre álló főző, melegítő, valamint szállító
edényzetnek - részletes leírása,
- valamint a saját tulajdonú vagy bérelt főzőkonyha üzemeltetésére
vonatkozó működési engedélye másolata, illetve a
használat jogcímét igazoló okirat másolata (bérleti szerződés, tulajdoni lap),
- a használat jogcímét igazoló okiratot (bérleti szerződés,
bérletre vonatkozó előszerződés, tulajdoni lap), és nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy rendelkezik, az adott rész szerinti község
belterületén, az iskolai tanulók részére biztosítandó szolgáltatás esetén, legalább
100 fő iskolai tanuló egyidejű
befogadására alkalmas saját tulajdonú, vagy bérelt
kiszolgálóhelyiséggel, tálalókonyhával, étteremmel.
M4. - az akkreditált minőségirányítási rendszerét igazoló
dokumentumokat, vagy a minőség biztosítása érdekében
tett intézkedéseit kell igazolnia a Kbt. 67. § (3) bekezdés
f) pontja alapján, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírásával,
vagy az élelmiszerbiztonsági és minőségbiztosítási rendszerek bemutatásával,
azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványok
másolati példányainak becsatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladóan igénybe vett alvállalkozó,
M1 - ha nem rendelkezik a közétkeztetést irányító élelmezésvezetővel, aki
vendéglátó-ipari
szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű, illetőleg
magasabb szakirányú
végzettséggel rendelkezik; valamint ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakképzett,
egészségügyi könyvvel rendelkező szakáccsal;
M2. - ha nem rendelkezik az előző három évben összesen (2008., 2009.,
2010.) minimum 2 db referenciaigazolással, amelyek minimum 2 évig végzett
közétkeztetési szolgáltatást
igazolnak és amely referenciák külön-külön az előállított
és kiszállított ételek (tízóraik, ebédek,uzsonnák) együttes adagszámát összeadva
minimum az adott részben megjelölt adag/év mennyiségűek.
M3. - ha nem rendelkezik az étel kiszállítás esetén a kiszállítást
biztosító, az ÁNTSZ előírásoknak eleget tevő, rozsdamentes fertőtleníthető,
hőtárolós szállító-edényekkel, valamint nem rendelkezik
legalább egy darab ÁNTSZ előírás szerinti, érvényes Állategészségügyi Szolgálati
engedéllyel rendelkező
saját tulajdonú szállítójárművel, vagy ilyen jármű
használati jogával,



- az iskolai tanulók étkeztetése esetén nem rendelkezik olyan saját tulajdonú vagy
bérelt
főzőkonyhával, mely rendelkezik érvényes működési engedéllyel,
- nem rendelkezik az iskolai étkeztetés esetén az I. és a III. tekintetében a település
belterületén legalább 100 fő iskolai tanuló egyidejű befogadására alkalmas saját
tulajdonú, vagy bérelt kiszolgálóhelyiséggel,
tálalókonyhával, étteremmel vagy ezek használatára irányuló előszerződéssel.
M4. - ha nem igazolta a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseit, vagy nem
rendelkezik egy nemzetközi akkreditációval
rendelkező intézet által kiállított HACCP tanúsítvánnyal vagy a közétkeztetési
szolgáltatás végzésére is kiterjedő ISO 9001 és / vagy ISO 22.000 vagy azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal.
Közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak az alkalmassági feltételt együttesen
kell teljesíteni.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer előállítás és
-forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999.
(XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
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 megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
nettó ajánlati ár (Ft/adag) 40
nettó nyersanyag érték (Ft/adag) 30



az árváltozás mértéke (évente a
fogyasztói árindex %-ban)

20

hibás leszállítás esetén a bejelentést
követő csereidő (perc)

10

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (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? nem
Igen válasz esetén
Előzetes 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: 2011/07/05 (év/hó/nap )
Időpont: 14:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke az Áfa-t (25%) nem tartalmazza. A dokumentáció
vételárát legalább egy ajánlattevő, vagy a közbeszerzés 10 %át meghaladó
mértékben igénybe vett alvállalkozója átutalással a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Raiffeisen Banknál vezetett
12067008-00108902-00100007 számú bankszámlájára köteles teljesíteni,
"dokumentáció közétkeztetés közoktatási intézmény" megjelöléssel. A dokumentáció
átadására, megküldésére a befizetés hitelt érdemlő igazolását követıen kerül sor.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/07/05 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
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 időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/07/05 (év/hó/nap)
Időpont: 14:00



Helyszín : Az I.1) pontban megjelölt helyszín.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bek szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés 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, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
2011. július 11.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az ajánlatok elbírásálásáról szóló összegzés megküldését követő 11. nap,
amennyiben az nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanap.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az első fordulóban - az ajánlat benyújtását követő nap 9.00 óra - az ajánlatkérő
külön-külön, egymást követően tárgyal ajánlattevőkkel, amennyiben az részre
több ajánlat érkezik, ajánlattevők nevének ABC sorrendje szerint. Az ajánlatok
módosítására a tárgyaláson szóban van lehetőség, melynek során a felek rögzítik
a szerződéses feltételeket. A tárgyaláson módosíthatóak lesznek az elbírálás
szempontjának megfelelő tartalmi elemek. A további tárgyalás pontos időpontjáról,
helyéről ajánlatkérő az összes ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül írásbeli
értesítést küld. Ajánlattevő részéről a tárgyaláson, eredményhirdetésen és
szerződéskötésnél olyan személyeknek kell részt vennie,
akik jogosultak az ajánlattevő nevében kötelezettséget vállalni.
További tárgyalást csak azonos ajánlatok esetén tart, csak azokkal az
ajánlattevőkkel, akik az azonos ajánlatot tették. Ajánlatkérő minden egyes
tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. Az ajánlatkérő az utolsó tárgyalás befejezését
követően két munkanapon belül, írásban, minden ajánlattevővel egyidejűleg
ismerteti az ajánlatoknak azokat a számszerősíthetı adatait, amelyek a bírálati
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerültek.
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)
A dokumentáció az I.1. címen, az ott szereplő elérhetőségek
valamelyikén történt előzetes egyeztetést követően,a IV.3.3) pontban foglalt
határidőn belül, munkaidőben 8,00 és 16,00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 8,00 és 14,00 óra között vehető át. A dokumentáció megvásárlása
és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a Kbt. 54. §
(8)bekezdésében foglaltak szerint a dokumentációt írásbeli kérésre közvetlenül is



megküldi ajánlattevők részére. Amennyiben a dokumentációt e-mailben kérik, úgy ez
elküldött e-mailhez kérjenek visszaigazolást. A dokumentáció másra nem ruházható
át, nem tehető közzé.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1- 10. pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérő a formailag és tartalmilag megfelelőnek minősített ajánlatokat értékeli
a IV. 2.1. pontban megjelölt
részszempontoknak, valamint a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú,
2008/11/28-án, 2010/03/31-én és 2010/12/12-én módosított ajánlásának
megfelelően, a III.A.1.b) pontja szerinti arányosítás módszerével történik. Az egyes
ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül
megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek
arányosításra, azzal, hogy a megajánlott legjobb tartalmi elem a maximális
pontszámot kapja, a legkedvezőtlenebb pedig a
legalacsonyabb értékelési pontszámot, a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb
ajánlathoz viszonyítva kap pontot. Az
egyes részszempontok értékelési pontszámai a súlyszámokkal szorzásra (a
kerekítés két tizedesjegyre történik) majd
összesítésre kerülnek.(a kerekítés két tizedesjegyre történik).
V.6)
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 szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.)A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása : az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2)
bek. alapján, lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
2.)Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdésében
és a Kbt. 71. §. (1) bekezdése a)-c) pontjaiban, valamint a 63. § (3) bekezdésében,
továbbá a Kbt. 72. §-ban foglaltakra vonatkozóan.
3.)Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a cégkivonatával, vállalkozói igazolványával
kell igazolni a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére való
jogosultságát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen.
4.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy
kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
5.) Az ajánlatokat írásban, lezárt borítékban (csomagban), egy eredeti és kettő az
eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, példányonként roncsolás



nélkül meg nem bontható kötésben, vagy fűzötten kell benyújtani. Az ajánlat
minden oldalát, folyamatos oldalszámozással, valamint az ajánlatot számozott
tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat minden - cégszerűen alá nem írt - szöveges
információt tartalmazó oldalát szignálnia kell a cégjegyzésre jogosult(ak)nak, vagy
az általa (általuk) meghatalmazottnak (beleértve azt az esetet is, ha az ajánlat
valamely oldalát – pl. igazolást – más cég vagy közjegyző írja alá cégszerűen).
A lezárt borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Ajánlat Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye közétkeztetési feladatok ellátására”,
továbbá „Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem bontható fel!” és az
ajánlatokon szerepeltetni kell az „eredeti”, illetőleg a „másolat” megjelölést. Bármely
eltérés esetén az eredetiként megjelölt példányban foglaltak az irányadók. Ha a
számszerű adatok tekintetében eltérés van, az ajánlatkérő számmal és betűvel
írottak közül a betűvel írt adatot tekinti érvényesnek.
6.) Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell:
- az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) ajánlat benyújtásának időpontjához
viszonyítva 60 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti példányát vagy
másolatát, illetőleg a képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolatát.
- Kbt. 70. §. (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja, és a 72. § szerinti
nyilatkozatokat,
- nyilatkozatát a számlavezető pénzintézetekről, amely tartalmazza, hogy az ajánlat
részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozaton feltüntetetteken kívül ajánlattevő más
pénzintézetnél további számlát nem vezet.
7.) Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján őrzi meg.
8.) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az
ajánlathoz csatolni kell, a közös ajánlattétel formájának, a részesedés mértékének
feltüntetésével, a vezető (képviselő cég) megjelölésével, a feladatok megosztásának
ismertetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak
jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért.
9.) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia szükséges korcsoportonkénti
bontásban a szolgáltatni kívánt az étkeztetést reprezentáló mintaétlapokat, mely
étlapok a megkötendő szolgáltatási / vállalkozási szerződés mellékletét képezik,
megjelölve, hogy az étlap összeállításáért a teljesítésbe bevont személyek közül ki a
felelős, az alábbiak szerint:
- 3 X 10 napra őszi-téli és tavaszi-nyári időszakra szóló mintaétlap – általános iskola
(7-13 év) 3x-i étkezés, (tízórai, ebéd, uzsonna)
- 3 X 10 napra őszi-téli és tavaszi-nyári időszakra szóló mintaétlap – óvodások (3-6
év) 3x-i étkezés, (tízórai, ebéd, uzsonna)
- továbbá a mintaétlapokhoz tartozó nyersanyag-kiszabásokat étkezésenkénti
bontásban,
- az étlapok által biztosított napi energia- és tápanyagbeviteli számításokat a
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendelet „A” táblázata szerinti
tápanyagokra
- az 1 főre 1 élelmezési napra vonatkozó élelmiszer-felhasználási kimutatásokat és
összehasonlításokat a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendelet
„C”-„D” táblázatában megadott élelmiszerekre.
9.)Csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívás közzétételét
megelőző évben, az ajánlattevő által biztosított közétkeztetési szolgáltatás során,



került-e sor ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggésben közegészségügyi
korlátozásra vagy a működés felfüggesztésére.
10.) Minden egyéb információt és feltételt az ajánlati dokumentáció tartalmaz.
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. rendelkezései szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/14 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL): www.kisterseg-szegedi.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
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 Pallavicini Sándor Iskola
1) A rész meghatározása
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor
Iskola tanulói részére a közétkeztetés megvalósítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
További
tárgyak:

55300000-3

3) Mennyiség vagy érték
Tízórai : 22000 adag / év
Ebéd 45250 adag / év
Uzsonna 22000 adag / év
A fenti mennyiségtıl éves szinten az adagszám - 20 %-ban eltérhet.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 120
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Pipacs Óvoda
1) A rész meghatározása
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pipacs Óvoda
gyermekei részére a közétkeztetés megvalósítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Tízórai : 34650 adag / év
Ebéd 34100 adag / év
Uzsonna 33880 adag / év
A fenti mennyiségtıl éves szinten az adagszám - 20 %-ban eltérhet.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 120
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY



Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Zoltánfy István Iskola
1) A rész meghatározása
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Zoltánfy István
Iskola tanulói részére a közétkeztetés
megvalósítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
További
tárgyak:

55300000-3

3) Mennyiség vagy érték
Tízóra : 13400 adag / év
Ebéd :24500 adag / év
Uzsonna : 13400 adag / év
A fenti mennyiségtől éves szinten az adagszám - 20 %-al eltérhet.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 36
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
1) A rész meghatározása
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Móra Ferenc Csicsergő Óvoda gyermekei
részére a közétkeztetés biztosítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Tízórai : 15000 adag / év
Ebéd : 14400 adag / év



Uzsonna : 13700 adag / év.
A fenti mennyiségtıl éves szinten az adagszám - 20 %al eltérhet.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 36
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás Újszentiváni Óvoda
1) A rész meghatározása
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Újszentiváni Óvoda gyermekei részére a
közétkeztetés biztosítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Tízórai : 6700 adag / év
Ebéd : 6370 dag / év
Uzsonna: 6170 adag / év
A fenti mennyiségtıl éves szinten aza adagszám - 20 %-al eltérhet.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 36
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


