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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés  
Szolgáltatás
x
 
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím:
Alsó u. 1.
Város/Község:
Érd
Postai irányítószám:
2030
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Máté Béla közbeszerzési szakértő
Telefon:
23/522-377
E-mail:
bmate@erd.hu
Fax:
23/522-384
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

x
  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

x



  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

x
  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű
x
 
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

x
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek

x
Egyéb (nevezze meg):
Helyi önkormányzat
 
  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
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában levő nevelési, oktatási
és szociális intézményekben közétkeztetés biztosítása.
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)
x
  Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott intézmények szék- és telephelyei
NUTS-kód
HU102
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
Vállalkozási szerződés a város önkormányzatának fenntartásában lévő nevelési,
oktatási és szociális intézményeiben a közétkeztetés biztosítására az intézmények
főzőkonyháinak felújításával, diétás konyha kialakításával és üzemeltetésével,
valamint tálalókonyhák felújításával és üzemeltetésével a dokumentációban
részletezett feltételek mellett.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

55520000-1
55523000-2
55524000-9

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből 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) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A szociális intézményi, valamint a bölcsődei, az óvodai, az általános- és középiskolai
létszámok változása miatt az éves adagszámok a tényleges létszámhoz igazodóan
-20%-kal eltérhetnek évente.
Átlagos éves mennyiségek:
Bölcsőde:
- reggeli: 22.768 adag/év
- tízórai: 22.768 adag/év
- ebéd: 22.768 adag/év
- uzsonna: 22.768 adag/év
- alkalmazotti ebédek: 1.065 adag/év
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Óvoda:
- tízórai: 257.230 adag/év
- ebéd: 257.223 adag/év
- uzsonna: 253.078 adag/év



- alkalmazotti ebédek: 21.090adag/év
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Ált. iskola:
- tízórai: 224.065 adag/év
- ebéd: 353.484 adag/év
- uzsonna: 206.967 adag/év
- alkalmazotti ebédek: 20.097 adag/év
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola és kollégium:
- reggeli: 143 adag/év
- ebéd: 38.203 adag/év
- alkalmazotti ebédek: 2.816 adag/év
Élelmezési napok száma: 175 nap/év
Szociális intézmények (ellátott és alkalmazott összesen):
- reggeli: 28.493 adag/év
- tízórai: 5.005 adag/év
- ebéd: 60.264 adag/év
- uzsonna: 23.618 adag/év
- vacsora: 26.124 adag/év
Napközis tábor (ellátott és alkalmazott összesen):
- tízórai: 2.876 adag/év
- ebéd: 2.927 adag/év
- uzsonna: 2.876 adag/év
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
nem
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)
Késedelmi, hibás teljesítésre vonatkozó és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi
dokumentációban meghatározottak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A szolgáltatás ellenértéke számla ellenében havonta utólag a szerződésszerű
teljesítéstől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással kerül kiegyenlítésre a



Kbt. 305. § (3) bekezdése, valamint az Art. 36/A. § figyelembevételével. A szerződés
teljesítése tekintetében az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint kiállított
teljesítés-igazolás kelte irányadó. Előleg kifizetése nem biztosított.
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 korlátlan és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben)
nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a Kbt. 61. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:
P.1. Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó eredeti vagy hiteles másolatú nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti bankszámláját (év, hónap, nap)
- volt-e a számláján sorban állás 2008. január 1. napját követően.
Amennyiben Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2008. január 1. napját követően
megszüntetett számlákat, úgy ebben az esetben a megszűntetett számlákról szóló
igazolást is csatolni kell az ajánlathoz.
vagy
- a közbeszerzés tárgyára (étkeztetés) vonatkozó szolgáltatói felelősségbiztosítási
kötvény eredetije vagy hiteles másolata.
P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint elmúlt kettő lezárt üzleti évre
vonatkozó, számviteli jogszabályoknak (elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény) megfelelően összeállított cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott (vagy az



IRM Céginformációs Szolgálata által kibocsátott) éves beszámolójának becsatolása
szükséges (eredetiben vagy hiteles másolatban), kiegészítő mellékletek nélkül.
P.3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat (eredetiben vagy hiteles
másolatban) az elmúlt három év (2006., 2007., 2008.) közbeszerzés tárgyával
(gyermek-, diák- és alkalmazotti étkeztetés) megegyező forgalmáról.
P.4. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés d) pontja alapján pénzintézettől származó
visszavonhatatlan kötelezettséget tartalmazó arra vonatkozó ígérvény, hogy a
szolgáltatás teljesítése körében előírt beruházások pénzügyi finanszírozását
(minimum 150 MFt-ot) 2010. augusztus 31-ig biztosítja az ajánlattevő részére, vagy
a fenti összeg a beruházások céljára zárolt számlán rendelkezésre áll.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az alábbi esetekben:
P.1. Bármely számláját vezető pénzintézet nyilatkozata alapján számláján 2008.
január 1. napját követően sorban állás volt
vagy
nem rendelkezik legalább 100 millió Ft/év (10% feletti alvállalkozó esetében 10
millió Ft/év) összegű és káreseményenként min. 50 millió Ft (10% feletti alvállalkozó
esetében 5 millió Ft) nagyságú a közbeszerzés tárgyára (étkeztetés) vonatkozó
érvényes felelősségbiztosítással (önálló megfelelés).
P.2. Mérleg szerinti eredménye az elmúlt kettő lezárt üzleti évben akár az egyik
évben is negatív volt. (önálló megfelelés)
P.3. Az elmúlt 3 év (2006., 2007., 2008.) bármelyikében a közbeszerzés tárgyával
(gyermek-, diák- és alkalmazotti étkeztetés) megegyező forgalma nem érte el a nettó
400 millió Ft-ot. (együttes megfelelés)
P.4. A P.4. pont szerint benyújtott dokumentum alapján megállapítható, hogy
ajánlattevő nem rendelkezik legalább 150 millió Ft összegű finanszírozásra
vonatkozó visszavonhatatlan pénzintézeti ígérvénnyel, vagy a beruházások céljára
zárolt számlán nem áll rendelkezésére a fenti összeg. (együttes megfelelés)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbiak szerint kell igazolnia
alkalmasságát:
M.1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal (legalább a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, továbbá
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat [az éves, valamint a napi adagszám (intézmény- és étkezési típusonként)
megjelölésével] ismertesse az elmúlt 3 év (2006., 2007., 2008.) a közbeszerzés
tárgyával megegyező (gyermek-, diák- és alkalmazotti étkeztetés) legjelentősebb
szolgáltatásait, a Kbt. 68. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. A fenti
tartalmon túl a referenciaigazolásban, nyilatkozatban nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint az
adott szerződésben milyen mértékű, Ft-ban kifejezhető fejlesztés, beruházás történt,
külön megjelölve, hogy diétás konyha is kialakításra került Ajánlattevő által történt
finanszírozással.
M.2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) szerint azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése,



végzettségük igazolása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai
önéletrajzokat eredetiben vagy hiteles másolatban, a végzettséget igazoló
dokumentumokat egyszerű másolatban kell benyújtani.
M.3. A Kbt. 67. § (3) bekezdés i) és f) pontjai alapján az előírt minőségbiztosítási
rendszerek bemutatásával, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő
akkreditálását igazoló tanúsítványok másolati példányának csatolásával, illetve
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések és környezetvédelmi vezetési
szabványokon alapuló intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.4. Élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) működéséről szóló külső, független
szervezet által kiállított tanúsítvány vagy igazolás eredeti vagy hiteles másolati
példányával, illetve egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival (együttes megfelelés).
M.5. Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség (főzőkonyha) leírását,
szükséges az engedélyek becsatolása is egyszerű másolatban. Ajánlattevőnek
ajánlatába csatolnia kell továbbá azon tartalmú igazolását vagy nyilatkozatát, hogy
milyen jogcímen rendelkezik a bemutatott főzőkonyha felett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az alábbi esetekben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben
(2006., 2007., 2008.) összesen legalább 2 db, legalább 2 évig folyamatosan
teljesített – a jelen közbeszerzés tárgyával megegyező (gyermek-, diák- és
alkalmazotti étkeztetés) – szerződésszerű teljesítésre vonatkozó nyilatkozattal
alátámasztott referenciával,
* amelyek közül az egyik legalább a jelen ajánlati felhívás II.2.1. pontjában
meghatározott összesített éves adagszámát (valamennyi étkezési típusban)
vagy a szolgáltatás egy évre megajánlott teljes ellenértékét elérő nagyságú. A
referenciának magában kell foglalnia a megrendelő főzőkonyhájá(i)nak, valamint
diétás konyhájának a szolgáltatásnyújtását megelőzően legalább nettó 100 millió Ft
értékű ajánlattevő általi felújítását és kialakítását.
* a másik referenciának legalább a jelen ajánlati felhívás II.2.1. pontjában
meghatározott összesített éves adagszám (valamennyi étkezési típusban) minimum
50%-át vagy a szolgáltatás egy évre megajánlott teljes ellenértékének minimum
50%-át kell elérnie.
A referencia folyamatban lévő szolgáltatásról is nyújtható, amennyiben az megfelel a
fenti kritériumoknak.
(együttes megfelelés)
M.2. Nem rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák elvégzéséhez és irányításához
legalább:
- 1 fő dietetikussal,
- 1 fő minőség-ellenőrzésért felelős szakemberrel,
- 3 fő élelmezésvezetővel, akik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
- 1 fő diétás szakáccsal.
(együttes megfelelés)
M.3. Nem rendelkezik ISO 14 000 (környezetvédelem), ISO 22 000 (élelmiszer
nyomon követés a termelőtől a fogyasztóig), valamint ISO 9001(élelmiszeripari
feldolgozás, vállalatirányítás) vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási



tanúsítvánnyal, illetve a Kbt. 68.§.(4)-(5) bek.-ben írt, a vonatkozó európai
szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszereken, vagy
környezetvédelmi vezetési szabványokon alapuló intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
A minőségirányítási, környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági tanúsítványoknak
a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés
egész időtartama alatt gondoskodni kell a tanúsítvány meghosszabbításáról,
érvényesítéséről.
(együttes megfelelés)
M.4. Nem rendelkezik - külső, független szakértő által igazoltan, működő
élelmiszerbiztonsági rendszerrel (HACCP) illetve a Kbt. 68.§.(4) bek. második
mondatában írt egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival
(együttes megfelelés).
M.5. Nem rendelkezik Érd városközpontjától (Budai út - Diósdi út kereszteződése)
számítottan 45 percen belül (a KRESZ szabályait betartva) elérhető, engedélyekkel
rendelkező, minimum 3000 adag/nap kapacitású, saját tulajdonú vagy bérelt
főzőkonyhával.
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:
67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek
előállításának feltételeiről
68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszerek
előállításának és forgalmazásának élelmiszer higiéniai feltételeiről
9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet, az étkeztetéssel kapcsolatos
közegészségügyi szabályokról
852/2004/EK rendelet élelmiszerhigiéniáról.
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
 

x
  Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Bruttó éves szolgáltatási díj (előny a
kisebb, Ft)

60

A szolgáltatás dietetikai minősége 40
2.1. A mintaétlapok megfelelésének
mértéke a 67/2007. (VII.10.)
GKM-EüM-FVM-SzMM együttes
rendelet mellékletének „A” táblázata
szerinti energia- és tápanyag beviteli
ajánlásaiban előírtakhoz.

20

2.2. Az 1 főre 10 napra vonatkozó
élelmiszer-felhasználási kimutatások
megfelelésének mértéke a 67/2007.
(VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM
együttes rendelet mellékletének „C”-„D”
táblázatban megnevezett élelmiszer
alapanyag felhasználási ajánlásaiban
előírtakhoz

20

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:
2009/06/02
(év/hó/nap ) Időpont:



11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
210.000,-
Pénznem:
HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció bruttó 210.000,- forintos ellenértékét az ÉSZ-KER Kft.
közreműködő szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11702036-29905272 számú
számlájára történő átutalásáról (befizetésről) szóló igazolás bemutatása és arról
készült másolat átadása (megküldése) ellenében veheti át/kérheti a közreműködőtől
a dokumentációt az alábbi címen és feltételekkel. Az átutalás közlemény rovatába az
„Ajánlattételi dokumentáció – Érd: közétkeztetés” hivatkozást szükséges feltüntetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:
2009/06/02
(év/hó/nap) Időpont:
11.00 óra
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:
2009/06/02
(év/hó/nap) Időpont:
11.00 óra
Helyszín :
ÉSZ-KER Kft. közreműködő szervezet tárgyaló helyisége. Cím: 1026 Budapest,
Torockó u. 9. I. em. 4.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak 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 tervezett időpontja:
2009. június 17. 10.00 óra



V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. június 25. 10.00 óra
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 ajánlatkérő az érvénytelenség és alkalmatlanság megállapítását megelőzően
minden ajánlatot benyújtó ajánlattevővel külön-külön legalább egy fordulóban
szóban tárgyal arról, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel,
illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson részt
venni kívánó ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra
jogosult személynek kell képviselnie.
Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik a tárgyalási sorrendet az ajánlatkérő
határozza meg akként, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval tárgyal
utolsóként, a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként tárgyal (fordított
sorrend érvényesül). Több tárgyalási forduló esetén, az utolsó tárgyalás végén
ajánlati kötöttség jön létre.
Az első tárgyalás időpontja: 2009. június 8. 10.00 órától. Minden további ajánlattevő
60 perccel később kezdheti meg a tárgyalást.
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 átvehető az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9.)
közreműködő szervezet titkárságán munkanapokon előre (a 06-30-698-21-66
számon) egyeztetett időpontban 10.00 – 14.00 között, valamint az ajánlattételi
határidő lejártának napján 10.00-11.00 óráig; illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően (ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton is
rendelkezésre bocsátja!). Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum
bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges, (elektronikus
úton történő) megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló
dokumentumot másolatban csatolni kell. A dokumentáció rendelkezésre
bocsátásához az alábbi adatokat szükséges megadnia a közreműködő szervezet
rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye, adószáma, a cég
nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma.
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:
A bírálat során adható pontszám valamennyi rész- és alszempont esetében 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:
A bírálatnál alkalmazott pont intervallum 1-től 10-ig terjed. Minden képlet esetében P
= az adott ajánlati elem pontszáma.
1. bírálati részszempont (ajánlati ár) esetében a pontszámok meghatározásának
módja:



A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok
pontszámai az Ajánlatkérő számára legjobb ajánlathoz viszonyított arányosítással
kerülnek megállapításra.
Alkalmazott képlet:
P = 1 + [9*Alegalacsonyabb/Aadott] ahol
A képlet esetében P = az adott ajánlati elem pontszáma, míg Aadott = az adott
ajánlati elem értéke, Alegalacsonyabb = a megajánlott legalacsonyabb ajánlati ár.
2. bírálati részszempont (mintaétlap) esetében a pontszámok meghatározásának
módja:
A mintaétlapok vonatkozásában felállított 4 alszempont tekintetében az ajánlatkérő
szakértő bizottságának szakmai értékelése alapján (alszempontonként) sorrendbe
rendezi az érvényes ajánlatokat a jelen felhívásban meghatározott 4 alszempont
szerint.
Sorba rendezés során alkalmazott szempontok:
2.1., 2.2. alszempontok esetében az az ajánlattevő, aki a rendeletben megadott
értékeknek 100% -ban megfelelő ajánlatot ad „0” eltérési értéket kap (1. helyezett).
Tól/ig érték-intervallum esetében az intervallumon belüli ajánlatok mindegyike
„0” eltérési értéket kap. A rendeletben megadott értékektől/érték-intervallumtól
történő eltérés esetén az eltérés %-os mértéke kerül meghatározásra függetlenül
attól, hogy az eltérés pozitív, vagy negatív irányú. Amennyiben a rendeletben
tól/ig értékek szerepelnek, a tól/ig határon kívül eső eredmények vonatkozásában
ajánlatkérő a tól/ig értékek alsó, vagy felső értékétől számítja az eltérés mértékét. Az
irányadó táblázatok alapján az eltérések soronként kerülnek értékelésre. Ajánlatkérő
a táblázat sorait külön vizsgálva az eltérések %-os mértékének matematikai
összegét (a 100%-tól való eltérések + és - irányban egyformán számítanak) veti
össze és ennek alapján határozza meg a rangsort (a kisebb eltérési mérték az
előnyösebb, legfeljebb +/- 20%-os eltérés megengedett). Az értékelés a fenti
módszerrel valamennyi étlap tekintetében megtörténik, amely az összesítés alapja.
Pontszámok kiosztásához alkalmazott képlet:
P = 1 + [9 * (Aajánlattevők száma / A adott ) / Aajánlattevők száma ] ahol
Adott = az adott szakmai ajánlat helyezése.
A képlet esetében P = az adott ajánlati elem pontszáma, míg Aadott = az adott
ajánlat helyezése, A ajánlattevők száma = az érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevők száma.
Ezt követően mindkét módszer esetén az így kapott pontszámokat szorozzuk az
egyes értékelési rész(al)szempontokhoz rendelt súlyszámmal, majd a szorzatokat
ajánlattevőnként összegezzük. Az eljárás nyertese a legmagasabb összpontszámot
elérő ajánlattevő.
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) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti,
amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell
benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 8.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő



választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
12001008-00209494-00100001 számú, Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett
bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, az ajánlati kötöttség lejártáig
érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
2) Az ajánlathoz csatolni kell korcsoportonkénti bontásban a szolgáltatni kívánt
étkeztetést reprezentáló mintaétlapokat (az étkeztetés napjai mindegyik étlap
esetében: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek):
- 1x10 napra nyári-őszi időszakra szóló mintaétlap – bölcsődések (1-3 év) 4x-i
étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
- 1x10 napra nyári-őszi időszakra szóló mintaétlap - óvodások (3-6 év) 3x-i étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
- 1x10 napra téli-tavaszi időszakra szóló mintaétlap - általános iskola (7-10 év) 3x-i
étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
- 1x10 napra nyári-őszi időszakra szóló mintaétlap - általános iskola (11-14 év) 3x-i
étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna),
- 1x10 napra nyári-őszi időszakra szóló mintaétlap – középiskola (15-18 év) 1x
étkezés (ebéd).
- 1x10 napra téli-tavaszi időszakra 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 tápanyag-beviteli számításokat a
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendelet mellékletének „A”
táblázata szerinti tápanyagokra
- az 1 főre 10 élelmezési napra vonatkozó élelmiszer-felhasználási kimutatásokat és
összehasonlításokat a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendelet
mellékletének „C”-„D” táblázatban megnevezett élelmiszerekre.
- az étlapok tekintetében a napi energia- és tápanyag beviteli és
élelmiszer-felhasználási kimutatások a rendelet előírásaitól legfeljebb +/-20%-os
eltérést mutathatnak.
- Az étlapoknak meg kell felelniük a korszerű és egészséges táplálkozás
kritériumainak, az idényjellegnek, illetve az adott korosztály életkori sajátosságainak.
- A beadott étlapokra vonatkozó számítás szükséges, mely tartalmazza a napi
összfehérje ill. állati és növényi fehérje mennyiséget grammban kifejezve.
3) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3)
bekezdései szerint.
4) Ajánlattevőnek igazolást kell csatolnia arra nézve, hogy a dokumentációban
részletezett beruházások pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
5) Az ajánlatnak mind az ajánlattevőre mind a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan tartalmaznia
kell az alábbi cégokmányok eredeti, vagy hiteles másolati példányát
- ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégmásolatot (érvénytelen
az ajánlat, ha a cég tevékenységi köre nem terjed ki a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységre),
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányát
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult által felhatalmazott(ak) aláírásával



kerül benyújtásra, a meghatalmazáshoz csatolni kell meghatalmazott, aláírás
mintáját is.
6) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek megfelelő
együttműködési megállapodást, amelyben a vezető céget meg kell jelölni és a közös
ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért teljes körű együttes és egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk az ajánlatkérővel szemben.
7) Az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt
alvállalkozójának ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a cégmásolatban felsoroltakon
kívül más banknál nem vezet bankszámlát.
8) Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció részét képező szerződéses feltételek
alapján összeállított szerződéstervezetet kitöltve, minden oldalát szignálva.
9) Ajánlatkérő konzultációt tart 2009. május 22-én 9.00 órai kezdettel. Helyszín:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2. emeleti tárgyaló.
Helyszíni bejárásra kizárólag a konzultáció befejezését közvetlenül követően kerül
sor.
10) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy minden üzemeltetésében
levő főző- és tálalókonyhák esetében bevezetésre került a HACCP-rendszer,
illetve, hogy a jelen pályázatban szereplő – vállalkozó által üzemeltetésre átvett –
konyhák esetében is vállalja a konyhák tevékenységére a HACCP-rendszer további
működtetését.
11) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadók.
12) Ajánlattevő csatoljon a referenciák között bemutatott és igazolt beruházás
keretében kialakított, vagy felújított diétás konyhára vonatkozó ÁNTSZ igazolást,
amelyben szerepel, hogy a megnevezett konyha diétás étkeztetéshez előállíthat
különleges táplálkozási igényeket kielégítő hideg- és meleg ételeket.
13) A dokumentáció rendelkezésre bocsátása és a kiegészítő tájékoztatás
megadása elektronikus úton (is) történik [Kbt. 251. § (2) bekezdés].
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:
2009/05/12
(év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
ÉSZ-KER Kft.
Postai cím:
Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
dr. Incze Ádám
Telefon:



0617888931
E-mail:
incze@ceuconsulting.eu
Fax:
0617896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
ÉSZ-KER Kft.
Postai cím:
Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Zelenay Krisztina
Telefon:
0617888931
E-mail:
titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax:
0617896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
ÉSZ-KER Kft.
Postai cím:
Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Zelenay Krisztina
Telefon:
0617888931
E-mail:
titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax:
0617896943
Internetcím (URL):



 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 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) ----------------------


