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Tárgy: Javaslat a Kőbányai Önkormányzat 
intézményeiben közétkeztetés biztosítása 
érdekében kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) Budapest 
Kőbányai Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Versenyeztetési Rendelet) 2. számú 
függelékének (közbeszerzési szabályzat) III. fejezet 1.5. pontja szerint a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság a felelős az ajánlattételi felhívás megjelentetés előtt történő 
jóváhagyásáért. 

A Versenyeztetési Rendelet 2. számú függelék III. fejezet 1.4. pontja szerint a Képviselő-testület a 
felelős a hirdetmény megjelentetésével induló eljárásokban a döntés meghozataláért. 

Közbeszerzési eljárás került kiírásra 13 óvoda, 13 általános iskola, egy középiskola, a Gyermekek 
Átmeneti Otthona és a nyári napközis tábor közétkeztetésének ellátására vonatkozóan, melynek 
ajánlati felhívása 2009. április 21-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd a 
módosított ajánlati felhívás hirdetménye TED 2009/S 122-176847 számon jelent meg 2009. június 
30-án. 

A közbeszerzési eljárás főbb adatai: 

- A beszerzés tárgya: 
„Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermek-intézményeiben, és az ételmaradék elszállítása" 

- A beszerzés becsült értéke (a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása alapján): 
nettó 348.635.059 Ft/év. 

- Az eljárás típusa: nyílt 

A közbeszerzési eljárás beadási határideje 2009. augusztus 24-e volt. Két ajánlat érkezett: a Junior 
Vendéglátó Zrt. és a Pensió 17 Kft. részéről. 

A Junior Vendéglátó Zrt. nem jelölte meg ajánlatában a Szent László Gimnázium, a Gyermekek 
Átmeneti Otthona és a nyári tábor vonatkozásában a szállítási időt. Erre való tekintettel a bíráló 
bizottság az ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. 

A bíráló bizottság a 2009. szeptember 02-i ülésén azt a döntést hozta, hogy a közbeszerzést 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a benyújtott két ajánlat közül az egyik 
érvénytelen, és így csak egy érvényes ajánlat van (Kbt. 92/A. § (2) bekezdés: „Eredménytelen az 



eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes 
ajánlat van."). 

A jelenlegi vállalkozók, a Pensió 17 Kft. és a Junior Vendéglátó Zrt. szerződése 2009. december 
31-ig szól. Addig kell hogy lezáruljon a jelen pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén az 
újonnan kiírt közbeszerzési eljárás. 

A korábbi ajánlati felhíváshoz képest Szuhanyik Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
tájékoztatása szerint az alábbi változások lesznek: 

1. A közösségi eljárásrend helyett egyszerű eljárásrendben folytatjuk le az eljárást, (a Kbt. 
21/A. § ad rá lehetőséget) 
Indok: így 20 nappal rövidebb az ajánlattételi határidő, és az ajánlattevőknek is 
egyszerűbb, mert elég csak nyilatkozniuk a kizáró okokról. 

2. A bírálati szempontok közül törlésre kerül két szempont (13. és 14.), egyidejűleg a 11 .-12. 
szempontok súlyszáma 6-6 ponttal (4-ről 10-re) nő (11. Dietetikai megfelelőség, minőség 
/az évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok alapján/idény szerűség, 12. Dietetikai megfelelőség 
minőség /az évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok alapján/ változatosság): 
13. Dietetikai megfelelőség műszaki érték /az évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok 
alapján/korszerű élelmiszerek és technológiák alkalmazása. Súlyszám: 4. 
14. Dietetikai megfelelőség műszaki érték /az évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok 
alapján/tápanyag- és élelmiszer dekád számítások eredményei a vonatkozó jogszabály 
előírásaihoz képest. Súlyszám: 8. 
Indok: 
A „korszerűség"-et a dietetikus szakértő nem tudta értelmezni a jelen szolgáltatás 
vonatkozásában (a gépeknek és a technológiának szabályozott előírásai vannak, aminek 
meg kell felelnie minden szolgáltatónak). 
A 67/2007.(VII.10) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletnek való „megfelelés" 
szempontnak csak két értéke lehet (megfelelő, illetve nem megfelelő), így ez nem alkalmas 
pontszám kiosztásra. Ha egy ajánlat nem felel meg a rendeletnek akkor az érvénytelen, így 
bekerült a Dokumentációba egy új mondat: Érvénytelen az az ajánlat amely nem felel meg 
a 67/2007.(VII. 10) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet alapján az oda vonatkozó 
tápanyag- és élelmiszer dekád előírásoknak. Az előírásoktól bármely tétel vonatkozásában 
csak +/- 10% eltérés az elfogadható. 
A bírálat szempontok fontossági aránya változatlan: ár 60%, szakmai szempont 20%, 
szállítási idő 20%. 

3. A teljesítés időszaka változott: 2010. 01. 01.-2014. 12. 31-ig szól a szerződés. 
4. A VI.3. pont 7. pontot törlésre kerül, mivel azt az időközben módosított Kbt. rendezi, és az 

ajánlatkérő hatáskörébe utalja, (ajánlatkérő a nyertes visszalépése esetén a másodikkal 
köthet szerződést) (7. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb 
ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez 
utóbbival köt (Kbt. 91. § (2) bekezdés) szerződést). 

Ütemterv: 

Ajánlati felhívás feladása: 2009/09/25 (legkésőbb 2009/09/28) 
Bontás (+ min 25 nap): 2009/10/26 10.00 óra 
Eredményhirdetés: 2009/11/23 10.00 óra 
Szerződéskötés: 2009/12/01 10.00 óra 



Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a 2009. szeptember 17-i 
ülésén megtárgyalta és a bizottság elnöke a döntést a Képviselő-testület soros ülésén szóban 
ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjenek 
elfogadni. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 92/A. § 
(2) bekezdése alapján a 2009. április 21-én kiírt „Közétkeztetés feladatainak ellátása a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermek-intézményeiben, és az 
ételmaradék elszállítása" tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert új közbeszerzési pályázat kiírására a „Közétkeztetés feladatainak ellátása a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermek-intézményeiben, és az 
ételmaradék elszállítása" tárgyában. 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapest, 2009. szeptember 10. 

ízarvasi Ákos 
Főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV, 

amely készült „Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat gyermek-intézményeiben, és az ételmaradék elszállítása" tárgyú - az ajánlati 

felhívás hirdetménye megjelent a TED 2009/S 76-109771 számon 2009.04.21-én, a módosított ajánlati 
felhívás hirdetménye megjelent a TED 2009/S 122-176847 számon 2009.06.30-án - nyílt 

közbeszerzési eljárás 
döntés-előkészítő bíráló bizottsági ülésén, 2009. augusztus 31 -én 10.00 órai, valamint 2009. 

szeptember 2-án 14.00 órai kezdettel az Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
mint ajánlatkérő (1102 Budapest, Szent László tér 16. szám) III. emelet 306. hivatalos helyiségében 

Jelen vannak: a bíráló bizottság tagjai és ajánlatkérő képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint 

Nagy László, a bíráló bizottság elnöke 2009. augusztus 31.-éh 10.00 órakor köszöntötte a 
megjelenteket és megnyitotta a bíráló bizottság ülését. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes. 

1. Az eljárás előzményei 

Az ajánlatkérő a TED 2009/S 76-109771 számon 2009.04.21-én, és ennek módosítása a TED 2009/S 
122-176847 számon 2009.06.30-án megjelent hirdetményekkel nyílt közbeszerzési eljárást indított 
„Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermek-intézményeiben, és az ételmaradék elszállítása." tárgyában. 

A hirdetmény - tájékoztató jelleggel - a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent KE-7323/2009 és KE-
12482/2009 hivatkozási szám alatt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2009. augusztus 24-n 10.00 óráig 2 db ajánlat érkezett az 
ajánlattételi felhívásban megadott helyszínre. 

A benyújtott ajánlatok adatai: 

1. Ajánlattevő neve: Pensió 17 Kft. 
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5. 

1. Ajánlati ár (nettó): 

Eladási ár 1 év ajánlati ára Ft 
(1 adag ára x adagok száma 
x teljesítési napok száma) 

áfa nélkül 
Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
tízórai 56,9 forint/Adag 16.949.372 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
ebéd 

238,4 forint/Adag 71.434.176 Ft 

— — ^ — w — 
Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
uzsonna 

41,1 forint/Adag 12.315.204 Ft 

Egy- adagra szóló nettó ár Iskolás 
tízórai 

74,9 forint/Adag 25.897.798,5 Ff 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
ebéd 

299,5 forint/Adag 176.140.442,5 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
uzsonna 

67,7 forint/Adag 24.259.956,5 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár 
Középiskolás ebéd 

375,8 forint/Adag 14.599.830 Ft 



Egy adagra szóló nettó ár Felnőtt 
ebéd 375,8 forint/Adag 12.054.160,8 Ft 

Összesen (A): 353.650.940,3 Ft 
... Összesen áfa nélkül(B) 

Nyári napközis tábor Ált Iskolás 
napi nettó étkezési díja (tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

381,04/formt/nap/nettó/ 1.624.373,5 Ft 

. Ev'összesen áfa nélkül(C) 
Egyéb: átmeneti otthon /általános 
iskolás gyermekeket feltételezve/ 
365 nap vacsora, 180 nap ebéd 
nettó ára, mindösszesen 
összeadva egy naptári napra 
vetítve/ 

67,7 forint/náp/vacsora 

299,5 forint/nap/vacsora 

321.236 Ft/vacsora 

700.830 Ft/ebéd 

Mindösszesen (A+B+C/) 
egy év nettó ajánlati ára: 356.297.380,3 Ft 

2. Szállítási idő percekben: 
(minden egyes intézmény tekintetében, felsorolva) 

Sorszám Intézmény címe Szállítási idő (perc) 

1. Aszok u. 1-3. Napköziotthonos Óvoda 3 
2. Halom u. 7/b. Napköziotthonos Óvoda 3 
3. Hárslevelű u. 5. Napköziotthonos Óvoda 7 
4. Kada u. 27-29. Napköziotthonos Óvoda 1 
5. Kékvirág u. 5. Napköziotthonos Óvoda 3 
6. Kőbányai út 30. Napköziotthonos Óvoda 3 
7. Kőbányai út 38. Napköziotthonos Óvoda 2 
8. Maglódi út 8. Napköziotthonos Óvoda 3 
9. Mádi u. 4-6. Kincskeresők Napk.o. Óvoda 3 
10. Mádi u. 86/94. Napköziotthonos Óvoda 2 
11. Salgótarjáni út 47. Gyöngyike Napk.o. Óvoda 4 
12. Zágrábi út 13. Napköziotthonos Óvoda 3 
13. Gém u. 5-7. Komplex Ál és SzSzK (óvodai) 2 
14. Hungária krt. 5-7. Bem J. AI 3 
15. Harmat 196. Fekete I. AI 1 
16. tiarmat 88. Harmat AI 3 
17. Bánya u. 32. Janikovszky E. AI 3 
18. tagintm.: Üllői út 118. Janikovszky,E AI 3 
19. Kada u. 27/29. Kada M. Ál 1 
20. Kápolna tér 4. Kápolna téri AI 2 
21. Keresztúri út 7-9. Kereszturv D. AI 2 
22. Kertvárosi Általános Iskola Bo. Tászberéhvi út 89. 8 
23. Újhegy stny. 1 -3. Széchenyi I. AI 0 
24. Szent L. tér 1. Szent L. AI 2 
25. - . 7  

Kőbányai út 38. Szervátiusz J. AI 
2 

26. Gém u. 5-7. Komplex AI és SzSzK (iskola) 2 
27. Szent L. Gimnázium Körösi Csorna S. u 28-32. 3 
28. Nyári Napk. tábor 1108 Budapest, Maglódi út 143 2 
29. Gyermekek Átmeneti Otthona Salgótarjáni út 47 4 



".';.- .. .:-:-" 
2. Ajánlattevő neve; Junior Vendéglátó Z r t *•'" "'™ 
Székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 29-31- " ' ■ ' "-" -"" 

1. Ajánlati ár (nettó): 

Eladási ár 
1 év ajánlati ára Ft 

(1 adag ára'x adagok száma 
x teljesítési napok száma) 

áfa nélkül 
Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
tízórai 

49 forint/Adag 14.596.120 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
ebéd 

229 forint/Adag 68.214.520 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
uzsonna 

41 forint/Ádag 12.213. 080 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
tízórai 

52 forint/Adag 17.979.780 Ff 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
ebéd 

266 forint/Adag 155.306.760 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
uzsonna 

47 forint/Adag 16.763.960 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár 
Középiskolás ebéd 

323 forint/Adag 12.548.550 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Felnőtt 
ebéd 

325 forint/Adag 10.101.000 Ft 

Összesen (A): 307.723.770 Ft 
Összesen áfa nélkül(B) 

Nyári napközis tábor Ált. Iskolás 
napi nettó étkezési díja (tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

41.238/forint/nap/nettó/ 2.020.662 Ft 

Ev összesen áfa nélkülfQ 
Egyéb 
átmeneti otthon /általános iskolás 
gyermekeket feltételezve/ 365 nap 
vacsora, 180 nap ebéd nettó ára, 
mindösszesen összeadva egy 
naptári napra vetítve/ 

3519,61/forint/nap 1.284.660 Ft 

Mindösszesen (A+B+C/) 
egy év nettó ajánlati ára: 

311.029.092 Ft 

2. Szállítási idő percekben: 
(minden egyes intézmény tekintetében, felsorolva) 

Sorszám Intézmény címe Szállítási idő (perc) 
1. Aszok u. 1-3. Napköziotthonos Óvoda 7 perc 
2. Halom u. 7/b. Napköziotthonos Óvoda 7 perc 
3. Hárslevelű u. 5. Napköziotthonos Óvoda 7 perc : 
4. Kada u. 27-29. Napköziotthonos Óvoda 9 perc 
5. Kékvirág u. 5. Napköziotthonos Óvoda 7 perc 
6. Kőbányai út 30. Napköziotthonos Óvoda 7 perc 
7. Kőbányai út 38. Napköziotthonos Óvoda 7 perc 
8. Maglódi ut 8. Napköziotthonos Óvoda 8 perc 
9. Mádi u. 4-6. Kincskeresők Napk.o. Óvoda 9 perc 



10. Mádi u. 86/94. Napköziotthonos Óvoda 6 perc 
11. Salgótarjáni út 47. Gyöngyike NapLo. Óvoda 7 perc 
12. Zágrábi út 13. Napköziotthonos Óvoda 6 perc 
13. Gém u. 5-7. Komplex Ál és SzSzK (óvodái) 7 perc 
14. Hungária krt 5-7. Bem J. Ál 7 perc 
15. Harmat 196. Fekete I. Ál 9 perc • • -
16. Harmat 88. Harmat Ál 8 perc 
17. Bánya u. 32. Janikovszky E. Ál 6 perc 
18. tagintm.: Üllői út 118. íanikovszky É. Ál 6 perc 
19. Kada u. 27/29. Kada M. Ál 9 perc 
20. Kápolna tér 4. Kápolna téri Ál 8 perc 
21. Keresztúri út 7-9. Keresztury D. Ál 2 perc 
22. Kertvárosi Általános Iskola Bp. Jászberényi út 89. 8 perc 
23. Újhegy stny. 1-3. Széchenyi I. ÁL 7 perc 
24. Szent L. tér 1. Szent L. Ál 6 perc 
25. Kőbányai út 38. Szervátiusz J. Ál 7 perc 
26. Gém u. 5-7. Komplex Ál és SzSzK (iskola) 7 perc 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak 
szerint, valamint ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatának megfelelően bíráló bizottságot hozott létre, 
amely döntési javaslat megtételével segíti a döntéshozó döntését 

A bíráló bizottság az ajánlat elbírálásához szükséges közbeszerzési, szakmai és pénzügyi ismeretekkel 
rendelkezik. 

A bíráló bizottság a benyújtott ajánlatot a 2009. augusztus 31.-én 10.00 órakor megtartott ülésén 
formai és tartalmi szempontból megvizsgálta. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését 2009. 
szeptember 2-án 14.00 órai kezdettel folytatja. 

Nagy László, a bíráló bizottság elnöke 2009. szeptember 2.-án 14.00 órakor köszöntötte a 
megjelenteket és megnyitotta a bíráló bizottság ülését. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes. 

A jelen bíráló bizottsági ülés tárgya a benyújtott ajánlat, hiánypódás formai és tartalmi vizsgálata, az 
ajánlat érvényességének vizsgálata, valamint az érvényes ajánlatnak a „összességében legelőnyösebb 
ajánlat" bírálati szempont szerinti értékelése. 

A bíráló bizottság munkáját dietetikus szakértő szakvéleményével és értékelésével támogatta. Az ajánlat 
vonatkozásában a bíráló bizottsági tagok külön-külön kialakították álláspontjukat, majd a bíráló 
bizottság együttesen kialakította egységes álláspontját az ajánlat értékelése, és hiányosságai 
tekintetében. 

2. Az ajánlatok vizsgálata és értékelése . . 

2.1. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata 

Ajánlattevő neve, székhelye: 

Ajánlattevő neve: Pensió 17 Kft. 
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5. 



Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően határidőben eleget tett Az Ajánlattevő ' ' 
a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt 
és rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Ajánlattevő neve, székhelye: . . 

Ajánlattevő neve: Junior Vendéglátó Zrt 
Székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 29-31. 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f.) pontja alapján érvénytelen, mivel: 

1. Az ajánlati dokumentáció „Ajánlati adatlap" IV. pontjában Ajánlatkérő előírta, hogy az 
Ajánlattevő tüntesse fel a „Szállítási idő percekben: (minden egyes intézmény tekintetében, 
felsorolva )" adatokat. 
2. Az ajánlati felhívás IV.2.1. pont 15. alpontja szerint a „Szállítási idő percekben" bírálati 
szempont. 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat 6-7. oldalán szereplő ajánlati adadap nem tartalmazza a 
szállítási idő percekben adatokat 3 intézmény vonatkozásában. (Szent László Gimnázium Körösi 
Csorna Sándor u. 28-32, Gyermekek Átmeneti Otthona salgótarjáni út 47., valamint a Nyári 
napközis tábor Maglódi út 143.), így a Kbt 88.§ (1) bekezdés f.) pontja alapján érvénytelen. 

2.2. Az érvényes ajánlatok értékelése 

Az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában foglalt előírásra tekintettel az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a 
Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján a „összességében legelőnyösebb ajánlat" bírálati szempontja 
szerint bírálja el. 

Az érvényes ajánlatot tevők ajánlatának bírálati szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 

1. Ajánlattevő neve: Pensió 17 Kft. 
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5. 

1. Ajánlati ár (nettó): 

Eladási ár 1 év ajánlati ára Ft 
(1 adag ára x adagok száma 
x teljesítési napok száma) 

áfa nélkül 
Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
tízórai 

56,9 forint/Adag 16.949.372 Ft 
* i 

Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
ebéd 

238,4 forint/Adag 71.434.176 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Óvodás 
uzsonna 

41,1 forint/Adag 12.315.204 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
tízórai 

74,9 forint/Adag 25.897.798,5 Ff 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
ebéd 

299,5 forint/Adag 176.140.442,5 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Iskolás 
uzsonna 

67,7 forint/Adag 24.259.956,5 Ft 



Egy adagra szóló nettó ár 
Középiskolás ebéd 

375,8 forint/Adag . 14.599.830 Ft 

Egy adagra szóló nettó ár Felnőtt 
ebéd 375,8 forint/Adag 12.054.160,8 Ft 

Összesen (A): 353.650.940,3 Ft 
.• Összesen áfa nélkül(B) 

Nyári napközis tábor Ált Iskolás 
napi nettó étkezési díja (tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

381,04/forint/nap/nettó/ 1.624.373,5 Ft 

Ev összesen áfa nélkül(C) 
Egyéb: átmeneti otthon /általános 
iskolás gyermekeket feltételezve/ 
365 nap vacsora, 180 nap ebéd 
nettó ára, mindösszesen 
összeadva egy naptári napra 
vetítve/ 

67,7 forint/nap/vacsora 

299,5 forint/nap/vacsora 

321.236 Ft/vacsora 

700.830 Ft/ebéd 

Mindösszesen (A+B+C/) 
egy év nettó ajánlati ára: 356.297.380,3 Ft 

Pensió 17 Kft. pontszámai 

Bírálati szempont elért 
pontszám 

súlyszám Súlyozott 
pontszám 

1. Egy adagra szóló nettó ár Óvodás tízórai. 10 7 70 
2. Egy adagra szóló nettó ár Óvodás ebéd. 10 7 70 
3. Egy adagra szóló nettó ár Óvodás uzsonna. 10 7 70 
4. Egy adagra szóló nettó ár Alt Iskolás tízórai. 10 9 90 
5. Egy adagra szóló nettó ár Alt Iskolás ebéd. 10 13 130 
6. Egy adagra szóló nettó ár Ált Iskolás uzsonna. 10 9 90 
7. Egy adagra szóló nettó ár Középiskolás ebéd. 10 2 20 
8. Egy adagra szóló nettó ár Felnőtt ebéd. 10 2 20 
9. Nyári napközis tábor Alt. Iskolás napi nettó 
étkezési díja (tízórai, ebéd, uzsonna). 

10 1 10 

10. Egyéb :átmeneti otthon /általános iskolás 
gyermekeket feltételezve/ 365 nap vacsora, 180 
nap ebéd, nettó ára mindösszesen összeadva 1 
naptári napra vetítve. 

10 3 30 

11. Dietetikai megfelelőség, minőség /az 
évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok 
alapján/idénvszerűség. 

8,92 4 35,68 

12. Dietetikai megfelelőség minőség /az 
évszakonkénti 4 hetes mintaédapok alapján/ 
változatosság. 

10 4 40 

13. Dietetikai megfelelőség műszaki érték /az 
évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok 
alapján/korszerű élelmiszerek és technológiák 
alkalmazása. 

9,78 4 39,12 

14. Dietetikai megfelelőség műszaki érték /az 
évszakonkénti 4 hetes mintaédapok 
alapján/tápanyag- és élelmiszer dekád számítások 
eredményei a vonatkozó jogszabály előírásaihoz 
képest. 

10 8 80 



15. Szállítási idő percekben. 10 20 200 

ÖSSZESEN 994,8 

3. Döntési javaslat 

A bíráló bizottság egyhangú szavazással meghozott döntése szerint az alábbi javaslatokat terjeszti a 
Döntéshozó elé: 

3.1. A bíráló bizottság a Kbt. 92/A. § (2) bekezdése alapján (hatályos 2009.04.01-től) javasolja az 
eljárást eredménytelennek nyilvánítani. 

„Kbt. 92/A. § (2) Eredménytelen a% eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok körött csak 
egyetlen érvényes ajánlat van" 

További kérdés, észrevétel hiányában Nagy László megköszönte a részvételt és a bíráló bizottság ülését 
2009. szeptember 2-án 15.25 perckor bezárta. 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Bíráló \ 

Jegyzőkönyv lezárva: 15.25 perckor 

Kmf. 

Bíráló bizottsirg-elnöke 
A 
. ^ 

íráló bizofteág tagja afteag tagia 

cltí/1 
íló bizottság tagja 

Bíráló bizottság tagja 

Bíráló bizottság^ tagja 

Bíráló bizo<|tság tagja 

Bíráló bizottság tagja 

. ifi-.. ihJh&h.. .CÍfew. 

Bíráló bizottság tagja 

Bíráló bizottság tagja 

Bíráló bizottság tagja 

Bíráló bizottság tagja 

j egyz Ókon yweze tó 

■zr~ ' '—*z 



KÍSÉRŐLEVÉL 

(3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 
b) a kérelem az Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezésére (§, bekezdés, pont) alapján tartozik 
annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes 
alkalmazásának esetét is]; 

22. § (1) bek. d.) pont 
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

Harmadik rész VI. fejezet 
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 40. §-
ának (3) bekezdésére vagy 179. §-ának 
(4) bekezdésére]; 

1.743 MrdFt 

Kötelező 
g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját. 

23. § (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy 
vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben 
nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való 
nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az 
ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte 

Képviselet: Szuhanyik Zoltán, tel: 30/60 68 294, fax: 784-6450, e-mail: 
szuhanvikz(5),interware.hu 

Egyéb közlemény: 
a Kbt. 6.§ (2) bekezdés szerinti aláírás megtörtént 
Az ajánlatkérő azonosítási száma: 
Ajánlatkérő adószáma: 15510000-2-42 
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3. számú melléklet az 5/2009. (111.31.) IBM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

D 
D 
X 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió '-' 

Szolgáltatási koncesszió D 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma 

Azonosító kód 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

1.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 
Szent László tér 29. 
Város/Község: 
Budapest 

Postai 
irányítószám: 1102 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 
Címzett: dr. Lakatos Nóra 

Telefon: +36 14338250 

E-mail: lakatos nora@kobanya.hu Fax:+36 12611842 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu 
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: 
l̂ \l Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Q Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

3 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  

1.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű D Közszolgáltató D 
Regionális/helyi szintű M Támogatott szervezet [Kbt. 241 § b)-c) pont] 

D 
Közjogi szervezet D Egyéb D 
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1.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

1.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

KI Általános közszolgáltatások [~~1 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

Q Védelem Q Szociális védelem 

O Közrend és biztonság O Szabadidő, kultúra és vallás 

O Környezetvédelem □ Oktatás 

1 1 Gazdasági és pénzügyek 

□ Egészségügy 

1 1 Egyéb (nevezze meg): 1 1 Gazdasági és pénzügyek 

□ Egészségügy 

1.3.2) A KBT. VII . FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

D Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

D Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
[Kbt. 163. §(1) bek. a) pont] 

EH Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

□ Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

□ Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek., a) pont] 

O Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § 
(1) bek. ba) pont] 

□ Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

□ Repülőtéri tevékenység [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? igen \Z\ nem 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

ILI) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés 

Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben, és az ételmaradék elszállítása a dokumentációban részletezettek szerint. 

II. 1.2) A szerz dés 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 D b) Árubeszerzés I I c) Szolgáltatás 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

Építési koncesszió 

□ 
D 
D 

Adásvétel ö 

Lízing O 

Bérlet □ 

Részletvétel EH 

Ezek kombinációja/Egyéb 

D 

Szolgáltatási kategória 17 

(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió D 

3 



A teljesítés helye 

NUTS-kód DDDDD 

A teljesítés helye 

NUTS-kód DDDDD 

A teljesítés helye 

Budapest X. kerület 

NUTS-kód HU101 

ILI.3) A hirdetmény a követkéz k valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása 

Keretmegállapodás megkötése 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása O 

D 
ILI.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel f j 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma L_ll II I 

VAGY, adott esetben, maximális létszáma DDD 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: DD vagy hónap(ok)ban: DDD 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 

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

ILI.5) A szerz dés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés. 
Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben, és az ételmaradék elszállítása a dokumentációban részletezettek szerint. 

ILI.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék(CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 55524000-9 DDDD-D DDDD-D 

További tárgy(ak) 

DD.DD.DD.DD-D 
DD.DD.DD.DD-D 
DD.DD.DD.DD-D 
DD.DD.DD.DD-D 

DDDD-D DDDD-D 
DDDD-D DDDD-D 
DDDD-D DDDD-D 
DDDD-D DDDD-D 

ILI.7) Részekre történ ajánlattétel részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható) igen LJ nem [> 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre D egy vagy több részre I I valamennyi részre D 
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igenD nem 
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I I . 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy értéty' valamennyi részt, és opciót beleértve) 

Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben, és az ételmaradék elszállítása a dokumentációban részletezettek szerint, 2010. 
január 01-tői - 2014. december 31-ig terjedő időszakra. 
13 darab óvoda, 13 darab általános iskola, 1 darab középiskola, 1 darab átmeneti otthon és nyári napközis 
tábor 
Óvodai létszám: 
Gyermek: 
— tízórai biztosítása: 1354 fő/nap, 
— ebéd biztosítása: 1354 fő/nap, 
— uzsonna biztosítása: 1354 fő/nap. 
Felnőtt: 
— ebéd biztosítása: 44 fő/nap. 
Diétás: 
— ebéd biztosítása: 8 fő/nap, 
— uzsonna biztosítása: 8 fő/nap. 
Általános iskolás létszám: 
Gyermek: 
— tízórai biztosítása: 1869 fő/nap, 
— ebéd biztosítása: 3156 fő/nap, 
— uzsonna biztosítása: 1928 fő/nap. 
Felnőtt: 
—ebéd biztosítása: 110 fő/nap. 
Diétás: 
— ebéd biztosítása: 23 fő/nap, 
— uzsonna biztosítása: 9 fő/nap. 
Középiskolás létszám: 
Gyermek: 
— ebéd biztosítása: 210 fő/nap. 

Felnőtt: 
— ebéd biztosítása: 10 fő/nap. 
Gyermekek Átmeneti Otthona létszám: 
— ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 13 fő/nap, 
— vacsora biztosítása: hétfőtől vasárnapig 13 fő/nap. 
Nyári tábor létszám: 
Gyermek: 
— tízórai biztosítása: 87 fő/nap, 
— ebéd biztosítása: 87 fő/nap, 
— uzsonna biztosítása: 87 fő/nap. 
Felnőtt: 
— ebéd biztosítása: 4 fő/nap. 
A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a keletkező ételhulladék elszállítási 
tevékenységet. A megadott létszámtól + 15 %-os eltérés lehetséges. 

II.2.2) Vételi jog(opció) (adott esetben) igen Q 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: , 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 

hónap(ok)ban: vagy napokban: DDDD (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma {ha van ilyen): UUU vagy: DDD és DDD között 

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegüszerzödések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 

hónapokban: DD vagy napokban: DDDD (a szerződés megkötésétől számítva) 
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban: DDD vagy n< ipokban: DDDD (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY: kezdés 2010/01/01 
ÉS/VAGY 

(év/hó/nap) 

befejezés 2014/12/31 (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
III . l ) A SZERZ DÉSRE VONATKOZ) FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Késedelmi kötbér a szerződésben foglaltak szerint. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

Előleg folyósítására nincs lehetőség. A számlák ellenértékét a szerződésszerű teljesítéstől számított 30 napon 
belül átutalással egyenlíti ki az ajánlatkérő, tekintettel az Art. 36./A§.- ában foglaltakra. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Az ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri. Több ajánlattevő közös ajánlatát azonban 
csak egyetemleges felelősségvállalás és a teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazása esetén fogadja el. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen £3 nem \Z\ 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

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 élelmiszerhiqiéniáról 

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: 

Kizáró ok: 
a) ha ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 60. § (1) bekezdésben 
meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll, vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjaiban 
meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll; 
c) ha ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61 § (1) bek. a), c) pontok, vagy a Kbt. 62. § 
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 

A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint nyilatkoznia kell. 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 
nyolc napon belül a 63.§ (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 
kizár okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta 

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

Ajánlattevőnek, közös 
ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozónak csatolnia 
kell: 
17 minden számlavezető bankjától a bontás 
időpontjában 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot az 
alábbi tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő 
bankszámláját, fizetési kötelezettségeinek pontosan 
eleget tesz-e, számláján az elmúlt 2 évben (a 
nyilatkozat kibocsátását megelőző 24 hónapban) volt-
e sorban állás, ha igen mennyi ideig, 

27 az elmúlt 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolóját egyszerű másolatban (ha a 
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). 
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem 
írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja 
az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi 
konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó egyszerű vagy könyvelője 
(könyvvizsgálója) által ellenjegyzett eredeti, vagy 
hiteles másolatú nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt 
üzleti év mérleg szerinti eredményéről. 

3./ az elmúlt 3 évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya 
szerinti forgalmáról szóló nyilatkozatával 

II 1.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, 10 % feletti 
alvállalkozónak a műszaki, szakmai alkalmasságot 
igazolnia kell: 

17 műszaki-technikai felszereltség leírásával, amellyel 
a szolgáltatást teljesíti, (edényzet, készétel-
fóliázógép) szállító járművek leírása, a szállító 
jármüvek megfelelőségéről szóló eredeti, vagy hiteles 
másolatú nyilatkozatával 
27 A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
megnevezésével, rövid szakmai önéletrajzuk, szakmai 
gyakorlatuk bemutatásával, a szakmai végzettséget 
igazoló okmány egyszerű másolatban történő 
becsatolásával, illetve a nem munkaviszonyban 
foglalkoztatottak esetében a munkavégzésre irányuló 
tartós jogviszony fennállásának igazolására a 
szerződés egyszerű másolatban történő 
becsatolásával. 
3./ 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. 
47 az ajánlat benyújtását megelőző 3 év (2006-2007-
2008) közétkeztetéséről szóló legjelentősebb 
referenciák eredeti, vagy hiteles másolatban törté-nő 
bemutatásával, a Kbt, 68. § (1) bekezdése szerint az 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a 
10 % feletti alvállalkozó, ha: 

17 a számlavezető pénzintézetétől származó 
nyilatkozat szerinti fizetési kötelezettségeinek 
határidőre nem tesz eleget, vagy számláján az elmúlt 
2 évben (a nyilatkozat kibocsátását megelőző 24 
hónapban) 15 napot meghaladó sorban állás 
mutatkozott 

2.1 A számviteli jogszabályok szerint beadásra kerülő 
beszámolója mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 
lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt; 

3./ az elmúlt 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti 
(közétkeztetés) szolgáltatásból származó forgalma 
nem éri el évente legalább a 400 000 000 Ft-ot. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a 
10 % feletti alvállalkozó, ha: 

17 nem rendelkezik az ebéd valamennyi tálaló
konyhára szállítását biztosító, a jogszabály előírásai 
szerint fertőtleníthető, hőtárolós, zárható tetejű 
szállítóedénnyel, valamint készétel-fóliázó géppel 
továbbá legalább 4 db saját vagy bérelt, 
élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő szállító 
járművel. 

27 nem rendelkezik legalább 1 fő, OKJ 52 6601 01 
számú, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, 
és minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező 
élelmezésvezetővel, továbbá 1 fő minimum 3 éves 
szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikussal, és 
legalább 3 fő szakképzett szakáccsal. 

37 nem rendelkezik ISO 14 000 (környezetvédelem), 
ISO 22 000 (élelmiszer nyomon követés a termelőtől a 
fogyasztóig), valamint ISO 9001-2000 (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. 

47 nem rendelkezik az ajánlat benyújtását megelőző 3 
év (2006-2007-2008) vonatkozásában évente 
legalább 1 darab, 1 meqrendelőtől származó, napi 
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alábbi tartalommal: a közétkeztetés rövid leírása, 
ellenszolgáltatás összege vagy a szolgáltatás 
mennyiségére utaló más adat, az ellátottak köre, 
létszáma, a napi átlagban szolgáltatott ebéd 
adagszáma, a teljesítés időszaka, a szerződést kötő 
másik fél megnevezése, és a teljesítés a 
szerződésnek megfelelően történt-e? 

5./ élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) 
működéséről szóló külső, független szervezet által 
kiállított tanúsítvány vagy igazolás eredeti vagy hiteles 
másolati példányával, illetve egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékaival. 

minimum 2 000 adag ebéd szolgáltatására vonatkozó, 
minimum 1 évig folyamatosan ellátott és a 
megrendelő által pozitív véleménnyel igazolt köz
étkeztetési referenciával. 

5./ 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. 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet 
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az 
esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd á szerződés teljesítésének időtartama 
alatt.. 

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott 

igen O nem 

igenD nem 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen Q nem | 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.l) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli KI 

Tárgyalásos O 
í ■ K 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli O 

Tárgyalásos O 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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



A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás O 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [3 

1)̂ 1 Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont, Súlyszám 

1. Egy adagra szóló nettó ár Óvodás tízórai. Súlyszám: 7. 
2. Egy adagra szóló nettó ár Óvodás ebéd. Súlyszám: 7. 
3. Egy adagra szóló nettó ár Óvodás uzsonna. Súlyszám: 7. 
4. Egy adagra szóló nettó ár Ált. Iskolás tízórai. Súlyszám: 9. 
5. Egy adagra szóló nettó ár Ált. Iskolás ebéd. Súlyszám: 13. 
6. Egy adagra szóló nettó ár Ált. Iskolás uzsonna. Súlyszám: 9. 
7. Egy adagra szóló nettó ár Középiskolás ebéd. Súlyszám: 2. 
8. Egy adagra szóló nettó ár Felnőtt ebéd. Súlyszám: 2. 
9. Nyári napközis tábor Ált. Iskolás napi nettó étkezési díja (tízórai, ebéd, uzsonna). Súlyszám: 1. 
10. Egyéb: átmeneti otthon /általános iskolás gyermekeket feltételezve/ 365 nap vacsora, 180 nap ebéd, 
nettó ára mindösszesen összeadva 1 naptári napra vetítve. Súlyszám: 3. 
11. Dietetikai megfelelőség, minőség /az évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok alapján/idényszerűség. 
Súlyszám: 10. 
12. Dietetikai megfelelőség minőség /az évszakonkénti 4 hetes mintaétlapok alapján/ változatosság. 
Súlyszám: 10. 
13. Szállítási idő percekben. Súlyszám: 20.  

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen □ nem £3 

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) 

K/25769/2009/XII 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen Q nem | 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény I I 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: DDDDD/DDDD (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: DDDD/DD/DD (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) I I 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: DDDDD/DDDD (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: DDDD/DD/DD (év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 
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A dokumentáció beszerzésének határideje 

Dátum: H ■ / l U / Z O (év/hó/nap) Időpont: 10.00 Óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Q nem Q 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 70.000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 11784009-15510000 számú számlájára kell átutalni, a közbeszerzési eljárás 
tárgyának jelzésével.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 

Dátum: 1/10/26 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 Óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

D D D D □ D D D D D D K D D D D D D D D 
Egyéb: . 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

DDDD/DD/DD-ig (év /hó/nap ) 

K4Grhónap(ok)ban: DDD vagy napokban: DDD (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2009/10/26 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 Óra 

Helyszín: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal HU-1102 
Budapest, Szent László tér 16. alatti épülete III. em. 306. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80. § (2) bek. szerint 

iO 



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT INFORMÁCIÓK 

V.l) A K Ö Z B E S Z E R Z É S I S M É T L D JELLEG-E? (adott esetben) igen □ nem KI 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZ DÉS EU ALAPCKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉáVAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
igen O nem K 

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/JM/23 10.00 6% 
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja '.(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) 

igen £<] nem O 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció nem 
ruházható át. A Kbt. 54. § (4) bekezdése megfelelően irányadó. A dokumentáció a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály (HU-1102 Budapest, Szent László tér 16.) III. em. 308. sz. helyiségében vehető át árának 
átutalása igazolását követően - munkanapokon 8:30 és 13:30 óra között, az ajánlattétel napján 8:30 és 
10:00 óra között. 

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 
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 1-10. és a 13. bírálati részszempont esetében, a legkedvezőbb ajánlati tétel (a legalacsonyabb érték) 
kapja meg a 10 pontot, a többi ehhez viszonyítva kap kevesebbet (matematikai arányosítás). 
Az arányosítás képlete: A Vizsgált ajánlat pontszáma = Legjobb ajánlati érték X Adható legmagasabb 
pontszám / A Vizsgált ajánlati érték. 

A 11-12 bírálati részszempont esetében a szakértő értékeli az ajánlatokat, a dokumentációban kiadott 
szakmai szempontok alapján, indokolva azt, 1-10 ponttartományban. 

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 K nem Q 
V.7) Egyéb információk: 
1. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83.§ szerint biztosítja.  
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2. Az ajánlat roncsolásmentesen nem bontható kötésben, minden lapját folyamatos sorszámmal, és 
kézjeggyel ellátva, 3 papír alapú (1 eredeti és 2 másolat) és 1 elektronikus példányban (CD-n, vagy 
DVD-n), 1 zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra ráírandó: „Közétkeztetés feladatainak ellátása a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermek-intézményeiben. Az ajánlati határidő előtt 
nem bontható fel!" Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölésnek. Eltérés 
esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó 
3. Az ajánlat - oldalszámot is tartalmazó tartalomjegyzéket követő - első lapjaként felolvasólap 
szerepeljen, amelyben közölni kell a jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerülő adatokat a 
dokumentációban meghatározottak szerint. 
4. Az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával - magyar nyelven kell benyújtani. Külföldi 
ajánlattevő esetén a Kbt. 63. § és 67-68 § szerinti hatósági igazolásokat és nyilatkozatokat, a banki 
igazolásokat, a referenciaigazolást, az aláírási címpéldányt és/vagy esetleges aláírási felhatalmazást 
hitelesített magyar fordításban kell benyújtani. 
5. Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig, annak benyújtásával egyidejűleg teljesítendő 2 millió Ft 
ajánlati biztosíték nyújtását követeli meg az Ajánlattevőtől. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint 
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével (OTP Bank 
Nyrt. 11784009-15510000), bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -
készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő 
időpontjában rendelkezésre kell állnia, és ezt a dokumentációban foglaltak szerint kell igazolnia 
ajánlattevőnek. 
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdése, 71. § (1) és (3) bekezdése szerint. A Kbt. 
71. § (1) bek. vonatkozásában a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. 
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint 10 % feletti alvállalkozója nyilatkozatát a számláiról 
és a számlavezető pénzügyi intézményekről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy ajánlattevő/10 % 
feletti alvállalkozója a megjelölteken kívül más számlát nem vezet. 
8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó nevében aláíró és 
szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyzői által hitelesített másolati példányát. 
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített másolati példányát csatolni kell. 
9. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges 
felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak 
szerint 
10. Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 96.§. (2) bek. a szerint nyilatkoznia arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e.  

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) 
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A. MELLEKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKÉZ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET KBE 

Hivatalos név: 
KBT Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
Postai cím: 
Szőnyi István u. 36. 
Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 

1046 
Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Szuhanyik Zoltán 

Telefon: (36 30) 60 68 294 

E-mail: szuhanvikz(2>interware.hu Fax: (36 1) 784 64 50 

Interneteim (URL): 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHET 
Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Interneteim (URL): 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 
Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Interneteim (URL): 
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