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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378878-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
2016/S 209-378878

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 199-358992)

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/

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.
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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).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

27/10/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 199-358992

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.4
A módosítandó szöveg helye: A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok:
A következő helyett:
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;
Helyesen:
M1. max. 2 db referenciával, amelyek keretén belül min. 12 000 ebédadag/nap mennyiséget szolgáltatott,
valamint elvégezte az étkeztetési szolgáltatással párhuzamosan, legalább 75 000 000 HUF értékben, min. 28
darab tálalókonyha infrastrukturális fejlesztését;
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A
szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 02/11/2016
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 16/11/2016
Helyi idő: 12:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a fentiekre is figyelemmel a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja. A módosított
közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat (az eredeti közbeszerzési dokumentumokkal egyezően)
közzéteszi a felhívás I.2) pontjában megjelölt internetcímen.
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