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2010 / 71
Balatonboglár Város Önkormányzata
A Balatonboglár Árpád utcai 637. hrsz-ú ingatlanon meglév Árpád u. 9. szám alatti
Városi Konyha
Szolgáltatási koncesszió
Tárgyalás nélküli
az egyszer eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
55520000-1; 55500000-5; 55524000-9; 55321000-6; 55322000-3; 55523000-2; 555211009; 55523100-3; 55523000-2
2010/06/23
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Regionális/helyi szint
Általános közszolgáltatások Egyéb Közigazgatás
Koncessziós szerz dés keretében intézményi közétkeztetés biztosítása 5 év id tartamra

Tartalom:
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió x
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet u.11.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID... 2010.06.23.

Közbeszerzések Tanácsa - F oldal

2. oldal, összesen: 9

Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Kovács Miklós polgármester
Címzett: Dr. Kovács Miklós polgármester
Telefon: 85/550-333
E-mail: balatonboglar@somogy.hu
Fax: 85/350-469
Az ajánlatkér általános címe (URL): www.balatonboglar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következ címen szerezhet k be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következ címen szerezhet be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következ címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkér típusa
Központi szint
Közszolgáltató
Regionális/helyi szint x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkér tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadid , kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x
Egyéb (nevezze meg): Közigazgatás
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzel anyagok 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]
Repül téri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kiköt i tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkér más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés
Koncessziós szerz dés keretében intézményi közétkeztetés biztosítása 5 év id tartamra az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározottak szerint
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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 szerz dés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér által meghatározott követelményeknek megfelel en
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
x Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
A Balatonboglár Árpád utcai 637. hrsz-ú ingatlanon meglév Árpád u. 9. szám alatti Városi Konyha
NUTS-kód HU232
II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattev vel
A tervezett keretmegállapodás résztvev inek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattev vel
A keretmegállapodás id tartama: Id tartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id tartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötend szerz dések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya
Koncessziós szolgáltatásra vonatkozó szerz dés, 5 év id tartamra, melynek keretében Balatonboglár Város Önkormányzata
megrendeli az intézményei közétkeztetésének biztosítását, egyúttal ellenszolgáltatásként átengedi a tulajdonában lév 1000
adagos Városi konyha és a hozzá tartozó berendezések és eszközök (részletes felsorolás a dokumentációban) hasznosításának
jogát, koncessziós díj ellenében.
Ajánlatkér kiköti, hogy a közétkeztetés céljára az ételadagok elkészítése az Ajánlatkér által üzemeltetésre átadott és
hasznosításra átengedett konyhában kell történjen. Más helyekr l történ ételbiztosítás nem megengedett.
Az ajánlatkér a szerz désben lehet séget biztosít a vállalkozónak arra is, hogy a koncessziós üzemeltetésre átadott
létesítményen az általa szükségesnek tartott felújítási munkákat saját költségén elvégezze. A felújításra fordított összeg nettó
50 %-át az ajánlatkér a koncessziós díjba beszámítja.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
szójegyzék Kiegészít szójegyzék
tárgy:
55520000-1
További tárgyak: 55500000-5
55524000-9
55321000-6
55322000-3
55523000-2
55521100-9
55523100-3
55523000-2
II.1.7)
Részekre történ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletb l 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.)
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Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerz dés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Koncessziós szolgáltatásra vonatkozó szerz dés, 5 év id tartamra, melynek keretében Balatonboglár Város Önkormányzata
megrendeli az intézményei közétkeztetésének biztosítását, egyúttal ellenszolgáltatásként átengedi a tulajdonában lév 1000
adagos Városi konyha és a hozzá tartozó berendezések és eszközök (részletes felsorolás a dokumentációban) hasznosításának
jogát, koncessziós díj ellenében.
Az ajánlatkér a szerz désben lehet séget biztosít a vállalkozónak arra is, hogy a koncessziós üzemeltetésre átadott
létesítményen az általa szükségesnek tartott felújítási munkákat saját költségén elvégezze. A felújításra fordított összeg nettó
50 %-át az ajánlatkér a koncessziós díjba beszámítja.
Tájékoztató mennyiségi adatok:
Óvodai étkeztetés: tízórai 145 +20% f /nap, ebéd 145 + 20% f /nap, uzsonna 145 + 20% f /nap
Általános iskolai étkeztetés: tízórai 88 +20% f /nap, ebéd 241 + 20% f /nap, uzsonna 79 + 20% f /nap
Szakközépiskolai étkeztetés: ebéd 8 + 20% f /nap (becsült adat, jelenleg nincs)
Szociális étkeztetés: ebéd 100 + 20% f /nap
Egyéb rendszeres étkeztetés: ebéd 50 + 20% f /nap
Nyári id szakban: tízórai 45 +20% f /nap, ebéd 45+ 20% f /nap, uzsonna 45+ 20% f /nap
A dokumentációban részletezettek szerint.
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 szerz dés megkötését l számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl
jelleg szerz dések esetében kérjük
feltüntetni a további szerz dések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
II.3) A szerz dés id tartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az id tartam hónap(ok)ban: 60
VAGY napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerz désre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Az ajánlatkér az eljárásban való részvételt a szerz dés teljesítésének biztosítása céljából a szerz dés teljes id tartamára
nyújtott óvadékhoz köti. Az óvadék mértéke: 2.000.000,- Ft. Az óvadékot az ajánlattév választása szerint teljesíthet az
ajánlatkér Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-01000463-02100007 számú letéti számlájára történ befizetéssel,
visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerz dés alapján kiállított – készfizet kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az óvadékot a szerz déskötéssel egyidej leg kell az ajánlatkér nek átadni.
Az ajánlattév nek az ajánlatában nyilatkoznia kell az óvadék nyújtásáról, és annak módjáról.
III.1.2) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az Ajánlatkér intézményeinek közétkeztetése tekintetében a beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet – az
Önkormányzat 2010. évre elfogadott térítési díjrendelete alapján számolva - az ajánlatkér rendelkezésére áll. Az ajánlatkér
kijelenti, hogy intézményeinek közétkeztetése tekintetében a Kbt. 305.§-ban foglaltak szerint a havonta benyújtott számlát
teljesítést l számított 30 napon belül az ajánlattev által megadott bankszámlaszámra történ átutalással egyenlíti ki,
dokumentációban részletezve.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerz dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek
meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattev személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ
bejegyzésre vonatkozó el írásokat is
Az ajánlatkér által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a
Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d)-e) pontjában foglaltak fenn állnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjainak vagy a Kbt. 62 § (1) bekezdésének hatálya
alá tartozik.
Igazolási mód
A Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelel en, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattev nek, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattev részére a szerz dés
teljesítéséhez er forrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Az ajánlattev nyertessége esetén az ajánlattev (k), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
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venni kívánt alvállalkozó, és az ajánlattev részére a szerz dés teljesítéséhez er forrást nyújtó szervezet az
eredményhirdetést követ nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)–(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattev (k), és ha van úgy 10% feletti alvállalkozó csatolja:
P/1. valamennyi számlájáról, a számlát vezet banktól származó, az ajánlattételi határid lejártát megel
25 napnál nem
régebbi nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mióta vezeti az ajánlattev számláját, és a hirdetmény megjelenését megel
2 évben volt –e a számlán sorban állás.
P/2. az elmúlt kett lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelr l” szóló 2000 évi C. törvénynek
megfelel módon elkészített beszámolóját, (ha az ajánlattev és a 10% feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga
el írja közzétételét).
Egyéni vállalkozó esetén az elmúlt kett lezárt gazdasági év adóbevallásának egyszer másolata.
P/3. nyilatkozatát az el
évre (2009) vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységb l (közétkeztetés biztosítása)
származó nettó forgalmáról.
P/4. Az ajánlattev nek csatolnia kell felel sségbiztosítási kötvényének egyszer másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattev , és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó, ha:
P/1. bármelyik pénzforgalmi számláján a hirdetmény megjelenését megel
2 évben volt 30 napot meghaladó sorban álló
tétel.
P/2. az elmúlt kett lezárt gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármelyik évben a mérleg szerinti
eredménye negatív.
Egyéni vállalkozó esetében alkalmatlan az ajánlattev , ha az elmúlt kett lezárt gazdasági évekre vonatkozó SZJAbevallásainak valamelyikében a vállalkozói osztalékalap negatív.
P/3. az el
évre (2009) vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közétkeztetés biztosítása) szerinti tevékenységb l származó
forgalma nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot.
P/4. Alkalmatlan az ajánlattev , ha nem rendelkezik a szerz dés id tartamára szóló legalább 15 mFt/éves és 5 mFt/
káreseményenkénti kárkifizetési limit összeg szakmai felel sségbiztosítással.
Közös ajánlattev k és a 10% feletti alvállalkozó tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményeinek a P/1, P/2
pont esetében külön-külön kell megfelelniük, a P/3 pont tekintetében együttesen kell megfelelniük.
III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlattev nek, valamint a Kbt. 71 § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak be kell mutatni az elmúlt három
év (2007., 2008., 2009.) közétkeztetési területen végzett referenciáit a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint, melyben a törvényben
meghatározott minimális tartalmon túl a referenciának tartalmaznia kell a megrendel kénti adagszámokat, a szolgáltatás
nyújtásának pontos (év, hó nap) kezd és befejez idejét, vagy azt, hogy a szolgáltatás jelenleg is tart, és a megrendel
véleményét a szolgáltatás min ségér l, szerz désszer teljesítésér l.
M/2. Az ajánlattev nek és 10 % feletti alvállalkozónak rendelkeznie kell HACCP rendszerre vonatkozó küls min sít cég
által kiállított érvényes tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68 § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenérték egyéb bizonyítékkal. A
tanúsítványnak, vagy az ezzel egyenérték egyéb bizonyítéknak a közbeszerzés tárgyának teljesítéséhez szükséges
tevékenységi körre kell vonatkoznia. A tanúsítvány, vagy az ezzel egyenérték egyéb bizonyíték egyszer másolatát az
ajánlattev nek az ajánlatban csatolnia kell.
M/3. Az ajánlattev nek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mérték alvállalkozójának be kell mutatnia azokat a
szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai önéletrajzok és a szakemberek megkívánt végzettségét és
képzettségét igazoló okiratok csatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattev , ha a Kbt. 71 § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozóval együttesen:
M/1. nem rendelkezik az elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.) összesen legalább 1 darab közétkeztetés területén végzett
pozitív referenciával alátámasztott szolgáltatással, amely legalább 3 évig - Ajánlattev , vagy 10% feletti alvállalkozója által folyamatosan m ködtetett konyhában f zött étel készítésére és szolgáltatására vonatkozik, és amely keretében legalább napi
500 adag étel biztosítására került sor.
M/2. nem rendelkezik HACCP rendszer m ködtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68 § (4) bekezdése szerinti,
ezzel egyenérték egyéb bizonyítékkal.
M/3. nem rendelkeznek:
- legalább 1 f , legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkez , szakirányú legalább középfokú végzettség
élelmezésvezet vel,
- legalább 1 f , legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkez szakirányú, egészségügyi f iskolán végzett dietetikus
szakemberrel.
III.2.4) Fenntartott szerz dések
A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerz dés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerz désekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ hivatkozás:
80/1999. (XII.28) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történ élelmiszer-el állítás és
-forgalmazás feltételeir l
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és m ködésük
feltételeir l
68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet az élelmiszer-el állítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszerhigiéniai feltételeir l és az élelmiszerek hatósági ellen rzésér l
9/1985. (X.23.) EüM-BKM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról
133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
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szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
1993. évi X. tv. a termékfelel sségr l
1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
2008. évi XLVI. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér l
1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemr l
57/2004.(IV.27.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyvr l nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelez el írásairól
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legel nyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
x Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1./ Az óvodai étkezetés tekintetében az 1 f re megajánlott szolgáltatás - étkezési típusokra vetített – átlagár a
50
dokumentációban részletezettek szerint
1/a.) Tízórai
10
1/b.) Ebéd
30
1/c.) Uzsonna
10
2./ Az általános iskolai étkezetés tekintetében az 1 f re megajánlott szolgáltatás - étkezési típusokra vetített –
50
átlagár a dokumentációban részletezettek szerint
2/a.) Tízórai
10
2/b.) Ebéd
30
2/c.) Uzsonna
10
3./ A szakközépiskolai étkezetés tekintetében az 1 f re megajánlott ebéd átlagár a dokumentációban részletezettek
50
szerint
4./ A szociális étkeztetés tekintetében az 1 f re megajánlott ebéd átlagár a dokumentációban részletezettek szerint 50
5./ Egyéb rendszeres étkez tekintetében az 1 f re megajánlott ebéd átlagár a dokumentációban részletezettek
50
szerint
6./ Nyári id szakban az 1 f re megajánlott szolgáltatás - étkezési típusokra vetített – átlagár a dokumentációban
50
részletezettek szerint
6/a.) Reggeli
10
6/b.) Ebéd
30
6/c.) Vacsora
10
7./ Koncessziós díj mértéke (min. 1 millió Ft/év +ÁFA)
5
8./ Az étkezési térítési díjak éves emelésének mértéke (legfeljebb a KSH által az el
év vonatkozásában
8
közzétett infláció mértékének 100%-a), %
9. Az épület felújítására az ajánlattev által megajánlott összeg mértéke, Ft
8
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr l (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerz désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
El zetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/13 (év/hó/nap )
Id pont: 10.30 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
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Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (60.000,- Ft + Áfa) az ajánlatkér nevében eljáró Kapos Hidro Kft. Raiffeisen Banknál vezetett
12072514-00162605-00100003 számú számlájára átutalással, vagy befizetéssel lehet rendezni. Az átutalási okmányon a
befizetés jogcímét fel kell tüntetni: „Balatonboglár közétkeztetés dokumentációs díj”
IV.3.4) Az ajánlattételi határid
Dátum: 2010/07/13 (év/hó/nap) Id pont: 10.30 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 id tartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határid lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/13 (év/hó/nap)
Id pont: 10.30 óra
Helyszín : Polgármesteri Hivatal, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11., I. em, Tárgyalóterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §-a szerinti személyek
V. szakasz: kiegészít információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétl
jelleg -e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerz dés 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 id pontja:
Az eredményhirdetésre az ajánlattételi határid lejártát követ 21. napon 10.30 órakor, amennyiben az nem munkanap, úgy
az azt követ els munkanapon 10.30 órakor kerül sor, melynek helye: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11., I. em,
Tárgyalóterem. Az ajánlatkér az eredményhirdetésre ezennel meghívja az ajánlattev ket, további értesítést már nem küld.
V.3.2) A szerz déskötés tervezett id pontja:
Az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történ átadását vagy megküldését követ naptól számított 20. nap, 10.30 óra.
Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követ els munkanap 10.30 óra. Helyszín: 8630 Balatonboglár, Erzsébet
u. 11., I. em, Tárgyalóterem.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér által el írt alapvet szabályai, az els tárgyalás id pontja : (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkér nevében eljárónál rendelkezésre áll, és megigényelhet . A
dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés
személyes leadása vagy telefaxon történ megküldése az ajánlatkér nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja
az ajánlattev megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkér nevében eljáró postacímre történ
megküldését is el írja az ajánlatkér , ennek elmaradása esetén az ajánlattev nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem
megfelel id ben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az igényl cég megnevezését, székhelyét (számla
kiállítási címet), adószámát, a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, fax számát, email címét, és postai megkérés
esetén postacímét, ahová az ajánlatkér nevében eljáró postai küldeményként, a dokumentációt megküldheti, továbbá a
dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határid ig,
személyesen is az átutalás banki kivonattal történ igazolásával, vagy készpénz befizetésével az ajánlatkér nevében eljáró
személynél, telefonon történ el zetes egyeztetést követ en, munkanapokon naponta 9- 12 óráig, az ajánlattételi határid
lejártának napján 10.30 óráig.
V.3.5.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels határa:
A pontszámok 1-100-ig terjednek.
V.3.5.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkér megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést a felülr l történ arányosítás elvével végzi az ajánlatkér , azaz a legkedvez bb megajánlás kapja a maximális
pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kett
tizedes jegyig kerekítve.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ
felvétel feltételét képez min sítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. A 8. résszempont esetében az a legel nyösebb ajánlat, amelyben a térítési díjak éves emelésének mértéke a
legalacsonyabb. A díjemelés mértéket a KSH által évenként megállapításra kerül el
évi infláció %-ában kell megadni
azzal, hogy ajánlat nem haladhatja meg a 100 %-ot, vagyis az el
évhez képest a megajánlott térítési díj legfeljebb az
infláció 100%-os mértékével emelhet .
2. Az ajánlatkér a létesítmény hasznosításra való átengedése ellenében koncessziós díj megfizetésére tart igényt. A
koncessziós díj megajánlott mértékét az ajánlatkér az ajánlatok bírálati szempontjai közt értékeli. Az éves koncessziós díj
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nettó összege nem lehet kevesebb, mint 1.000.000,- Ft.
3. Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásánál értékelni kívánja az ajánlattev nek a koncesszióba adott épület felújítására
vonatkozó felajánlását, a következ k figyelembe vételével:
- a vállalt felújítást a nyertes ajánlattev nek 2011. augusztus 31-ig kell elvégezni
- az ajánlatban az ajánlattev által vállalt felújítási munkák nettó értéket kell szerepeltetni
- az elvégzend felújítás értékének el kell érnie az ajánlattev ajánlatában szerepeltetett értéket
- a nyertes ajánlattev által vállalt felújítás nettó értékének 50 %-át az Önkormányzat a koncessziós díjba beszámítja. A
további 50 % megtérítésére a vállalkozó nem tarthat igényt a jogviszony megsz nésekor.
- a felújítási munka m szaki tartalmát ajánlattev és az önkormányzat közösen határozzák meg. A felújítás értéke
meghatározásának és elszámolásának módja a dokumentációban részletesen megtalálható.
4. Az ajánlattev - a Kbt-ben meghatározott körben - a szerz dés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (szervezetek) er forrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt, hogy a szerz dés
teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. Az igénybe vett
er források tekintetében a rendelkezésre állást a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. Más szervezet
er forrásainak bevonása esetén az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést is igazolni kell az adott alkalmassági
feltételnél el írtak szerint! Az ajánlattev ajánlatában külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely alkalmassági
feltételek tekintetében kíván er forrásra támaszkodni.
5. Az ajánlatkér a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelel en a szerz dést az eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén,
illetve az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében – az
eljárás eredményének kihirdetésekor a következ legkedvez bb érvényes ajánlatot tev nek min sített szervezettel köti meg.
6. Az ajánlatkér kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9.00–14.00 óráig lehetséges el zetes,
telefonon történ egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határid lejártának napján az ajánlatoknak 10.30 óráig be
kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét arra, hogy az
ajánlattev knek az ajánlattételi határid lejártának napján 10.30 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja
megválasztásának minden következményét az ajánlattev köteles viselni!
7. Az ajánlatkér az alternatív ajánlattétel lehet ségét kizárja.
8. Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban alkalmaznak az ajánlatnak tartalmaznia kell
olyan szerz dést, vagy szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattev
nyertessége esetén a szerz dés teljesítésében közrem ködik.
9. Az aláírási jogosultság megállapításához ajánlatkér el írja az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, valamint
az ajánlat benyújtását megel
60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszer másolatban való csatolását az ajánlathoz. Abban
az esetben amennyiben aláírási címpéldány pl. jogszabály alapján nem elkészíthet úgy aláírási mintát kell csatolni, melyet
közjegyz vel kell hitelesíttetni, és annak egyszer másolatát csatolni. Ezen személyek tekintetében ez min sül aláírási
címpéldánynak.
10. Az ajánlattev köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlathoz valamennyi számlavezet pénzintézett l származó, összes
számlájára vonatkozó nyilatkozatot csatolta a felhívásban el írt tartalommal.
11. A veszélyes hulladék elszállítása, megsemmisítése az ajánlattev feladata, ehhez a tárolóedényt az ajánlattev nek kell
biztosítania.
12. Az Ajánlatkér helyszíni bejárást tart, melynek napja: az ajánlattételi felhívás megjelenését követ 5. munkanap 10.00
óra. Találkozás helyszíne: Balatonboglár, Árpád u. 9. szám alatti Városi Konyha. A helyszíni bejárás alatt kizárólag a
helyszín megtekintésére van lehet ség. A felmerült kérdéseket az ajánlattev k a bejárást követ en írásban tehetik fel.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felel sségvállalásról szóló megállapodást
(konzorciális szerz dést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattev k között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattev t, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és
a közös ajánlattev k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattev k nyertessége esetén a szerz désben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlattev k egyetemleges
felel sséget vállalnak.
14. Ajánlatkér a Kbt. 253. § alapján fenntartja a részvétel jogát az évi nettó 1 milliárd Ft árbevételt el nem ér ajánlattev k
részére. Erre való tekintettel, akinek 2009. évben az éves nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az 1 milliárd Ft összeget
ajánlatkér a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatát. Ajánlattev erre vonatkozóan
ajánlatában köteles nyilatkozni.
15. Az ajánlatkér a hiánypótlás lehet ségét a Kbt. 83. § rendelkezéseinek megfelel en teljes körben biztosítja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/18 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következ címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhet k be
Hivatalos név: Kapos Hidro Kft.
Postai cím: Buzsáki u. 48.
Város/Község: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár László
Telefon: 82/317-010
E-mail: kaposhidro@t-online.hu
Fax: 82/310-229
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhet
Hivatalos név: Kapos Hidro Kft.
Postai cím: Buzsáki u. 48.
Város/Község: Kaposvár
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9. oldal, összesen: 9

Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár László
Telefon: 82/317-010
E-mail: kaposhidro@t-online.hu
Fax: 82/310-229
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet u. 11.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Gáspár László
Címzett: Gáspár László
Telefon: 06-85 / 550-333
E-mail:
Fax: 06-85 / 350-469
Internetcím (URL): www.balatonboglar.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
szójegyzék Kiegészít szójegyzék
tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerz dés id tartama vagy eltér kezdési/teljesítési határid feltüntetése
Az id tartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekr l
----------------------(E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használandó) ---------------------Vissza
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oldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Kapcsolatfelvétel Letöltéssegéd Technikai ajánlás

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID... 2010.06.23.

