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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358992-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
2016/S 199-358992

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK15935
Városház tér 8.
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Alakszai Zoltán
Telefon:  +36 46512701
E-mail: zoltan.alakszai@miskolcph.hu 
Fax:  +36 46348801
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe: http://miskolc.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető
a következő címen: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-elelmezes-es-konyhauzemeltetes-
infrastrukturalis-fejlesztessel
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):

mailto:zoltan.alakszai@miskolcph.hu
http://miskolc.hu/
http://miskolc.hu/
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel
mailto:titkarsag@eszker.eu
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Az ajánlatkérő általános címe: http://miskolc.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://miskolc.hu/

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) Elnevezés:
Élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások ellátása gépészeti és infrastrukturális beruházások
elvégzésével.

II.1.2) Fő CPV-kód
55300000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások ellátása gépészeti és infrastrukturális beruházások
elvégzésével.
38 056 Étkezés Adag/nap.
A mennyiségektől ajánlatkérő + 10 %-kal térhet el.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, valamint az adott normál étkezésre vonatkozó
nyersanyagnormához képest + 100 %-kal emelt nyersanyagnorma értéken.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szolgáltatás ellátásával összefüggésben a rovar és rágcsálóirtás
elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon- és tűzvédelmi feladatok ellátása,
élelmiszer biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések,
ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése. Fentiek alapján Ajánlatkérő beszerzési igénye
többszörösen is összetett.
(A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes előírásokat, mennyiségeket és feltételeket a közbeszerzési
dokumentumokban találhatóak).

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

http://miskolc.hu/
mailto:titkarsag@eszker.eu
http://miskolc.hu/
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II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
55500000
55520000
55523000
39141000
39315000
39220000
90900000
45453000
45420000
45442100
45212420
50880000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén található oktatási, nevelési és szociális
intézmények, az ajánlati dokumentációban részletezettek alapján.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások ellátása gépészeti és
infrastrukturális beruházások elvégzésével, az alábbi becsült mennyiségek figyelembe vételével.
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentációban meghatározott fejlesztési feladatok elvégzése és
eszközök, felszerelések biztosítása, olyan módon, hogy a fejlesztések ideje alatt a szolgáltatás folyamatosságát
nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szolgáltatás ellátásával összefüggésben a rovar és rágcsálóirtás
elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon- és tűzvédelmi feladatok ellátása,
élelmiszer biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések,
ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése. Fentiek alapján Ajánlatkérő beszerzési igénye
többszörösen is összetett.
A részletes előírásokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak meg.

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pontkitöltése a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbíthatóság miatt történt.
A fejlesztési, feladatokat a szerződéskötéstől számított 120 hónapos időtartamon belül szükséges elvégezni.
A fejlesztési feladatok teljesítése során a közétkeztetési szolgáltatást folyamatosan teljesíteni kell. A fejlesztési
feladatok maradéktalan elvégzése esetén a szerződés további 60 hónappal meghosszabbodik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Kbt.114.§(2)bek. és Kbt.69.§(4) bek. szerint
A kizáró okok:Kbt.62.§(1)-(2)bek.
Alkalmatlan,ha:
P1. pénzforgalmi számláján előfordult 2 évben 15 napot meghaladó sorban álló tétel;
P2. mérleg szerinti eredménye a 3 lezárt üzleti év bármelyik évében negatív;
P2. megelőző 3 lezárt üzleti év vonatkozásában saját tőkéje bármelyik évben kisebb,mint a jegyzett tőkéje;
P3. ha nem rendelkezik min. 200 000 000 HUF/év és min. 100 000 000 HUF/káresemény kárkifizetési limit
összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szakmai felelősségbiztosítással;
M1. max. 2 db referenciával,amelyek keretén belül min. 12 000 ebédadag/nap mennyiséget
szolgáltatott,valamint elvégezte az étkeztetési szolgáltatással párhuzamosan,legalább 80 000 000 HUF
értékben,min. 30 darab tálalókonyha infrastrukturális fejlesztését;
M2. 1 fő felsőfokú élelmezésvezető 5 év tap.,1 fő dietetikus 5 év tap.,1 fő szakács 10 év tap.;
M3. ISO 9001, ISO 22000, HACCP;
M4. ISO 14001.
Részletes alkalmassági feltételek a közbeszerzési dokumentumokban(tekintettel a karakterkorlátra).

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A kifizetés havonta az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással – figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésére,
a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire – 30
napos fizetési határidővel történik. Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk.
6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően – a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján – kerül kifizetésre a szerződésben
foglalt ellenérték.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett adagszám nettó ellenszolgáltatásának 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett ételadagokra eső
vállalkozói díj 5 %-a. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 10 %-
a. A részletes feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: www.kozbeszerzes.hu

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
Ár szempont:
1. ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60.

www.kozbeszerzes.hu
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Minőségi szempont:
1. a szerződés teljesítésében részt vevő élelmezésvezető tapasztalata (év) / Súlyszám: 20;
2. a szerződés teljesítésében részt vevő szakács tapasztalata (év) / Súlyszám: 20.
Valamennyi értékelési részszempont esetén: 0–100.
1. részszempont: fordított arányosítás módszere
2–3. részszempont: abszolút értékelési módszer szerinti pontozás módszere
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 02/11/2016
Helyi idő: 12:00

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

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

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly
módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-
elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása.
2) Irányadó jog: a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
3) Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
4) Az ajánlattevőknek csatolniuk kell egy hónapra vonatkozó mintaétlapot a jogszabályoknak megfelelően.
Fentiekre vonatkozó és egyéb részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek rögzítésre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Kiegészítés a hirdetmény VI.3. pontjához:
További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly
módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-
elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása.
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása Kbt. 56. § szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában,
a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés Kbt. 71. § szerint (ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást ha a
hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra).
4) Ajánlathoz csatolni kell felolvasólapot [Kbt. 66. § (5)]; ajánlattevő(k) 2004. évi XXXIV. tv. szerint besorolásáról
szóló nyilatkozatot (Kbt. 66. § (4)), alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról szóló
nyilatkozatot (Kbt. 66. § (6)), közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő (alvállalkozó/
kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/
változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is).
5) Valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik
(Kbt. 66. § (2)).
6) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is.
7) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben referenciák tekintetében a teljesítés
időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó (az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napja).
8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását (Kbt. 35. § (9)).
9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. (Kbt. 47. §
(2) bekezdés).
10) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
11) Az ajánlattevőknek csatolniuk kell a szakmai ajánlatukat (árazott költségvetés) melyben indikatív módon
ismertetésre kerül a rendelkezésre bocsátott konyhák felújítása.
12) Ajánlatkérő fenntartja a jogot tárgyalásos vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására a
törvényi feltételek fennállása esetén.
13) A beruházások igazolására ajánlatkérő nem fogadja el azt a referenciát, amely kizárólag karbantartás
jellegű munkákat (tisztasági festés, mázolás, konyhai eszközök javítása, valamint a selejtezés miatti csere stb.),
valamint olyan eszközbeszerzéseket és beruházásokat tartalmaz, amelyek kizárólag a HACCP rendszer által
előírt követelményeknek való megfelelés érdekében történtek.
14) Az ajánlattevőknek csatolniuk kell egy hónapra vonatkozó mintaétlapot a jogszabályoknak megfelelően.
15) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Valamennyi II.2.4) pontban megjelölt elvégzendő feladatok
összetettsége szakmai szem-pontból nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását (Kbt. 61. § (4)).
16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Nemes Krisztina lajstromszáma: 00124.
Fentiekre vonatkozó részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel
http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/mmjv-elelmezes-es-konyhauzemeltetes-infrastrukturalis-fejlesztessel


HL/S S199
14/10/2016
358992-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7 / 7

14/10/2016 S199
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 7

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/10/2016
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