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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329500-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Étkezdei és élelmezési szolgáltatások
2018/S 144-329500
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_31769316
Szentpéteri kapu 72–76.
Miskolc
3526
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkeok.hu
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000166582018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000166582018/reszletek

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Betegélelmezési szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000166582018

II.1.2)

Fő CPV-kód
55500000
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II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés – Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B.-A.-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház és II. Rákóczi Ferenc tagkórház részére

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
55500000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc,Szentpéteri kapu 72–76.), II. Rákóczi
Ferenc Tagkórház (3800 Szikszó, Kassai utca 45–49.),

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés – Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház és II. Rákóczi Ferenc Tagkórház részére.
Az ajánlatkérő egészségügyi intézmény részére történő, az élelmezési üzemének teljeskörű működtetése/
üzemeltetése, az ételek telephelyekre, osztályokra történő egyéni tálcás kiszállítása, kiegészítve az
alkalmazottak étkeztetésével, és valamennyi kapcsolódó feladat ellátása.
A szolgáltatást ajánlatkérő által igénybe vett élelmezési napos elszámolás keretében számol el nyertes
ajánlattevővel.
Tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint alakult ajánlatkérő vonatkozásában az ellátotti élelmezési napok száma
2016-as évben:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és E. O. K. Központi telephely (Miskolc) és II. Rákóczi Ferenc Kórházi
telephely (Szikszó) összesen 411 210 élelmezési nap. Ezen belül a csecsemő- és gyermekbetegek részére
teljesített élelmezési napok száma: 42 000 élelmezési nap.
(1 élelmezési nap: Ajánlatkérő által 1 beteg részére nyújtott 1 napi teljes étkezés.)
Ajánlatkérő az egészségügyben zajló struktúraváltásra tekintettel csupán tájékoztató jelleggel adja meg a 2016.
évben igénybe vett élelmezési napok számát, melytől való eltérés lehetőségét fenntartja a szerződés teljes
időtartama alatt.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérő meglevő eszközeit a szolgáltatás során igénybe venni azok állagát
megóvni, fenntartani, javítani, pótolni, a feladatellátáshoz szükségesen biztosítani, ezekért valamint az üzem és
a kapcsolódó helyiségek használatáért bérleti díjat tartozik fizetni az ajánlatkérőnek (bruttó 2 000 000 HUF / hó).
A folyamatos üzemszerű működéshez szükséges karbantartásokat, esetleges beruházásokat az ajánlattevőnek
a saját költségére kell elvégeznie. Nyertes ajánlattevő feladata az előírás szerinti használat, és a szakmai
munka változásához szükséges eszközbeszerzés egyaránt, melyért külön díjat nem számolhat fel ajánlatkérő
részére.
A konyhaüzem teljes kapacitása napi 3000 adag. Az Ajánlattevő harmadik fél részére jogosult szolgáltatni,
további harmadik személy részére történő ellátás megengedett, illetve jogosult az élelmezési üzem szabad
kapacitásának lekötésére az ott dolgozók közreműködésével a vállalkozási tevékenységet kiszélesíteni. A külső
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teljesítés semmilyen módon nem akadályozhatja az alapfeladat magas szintű ellátását, amennyiben Ajánlatkérő
mégis így tapasztalja jogosult ezen tevékenység megszüntetésére felszólítani nyertes ajánlattevőt)
Ajánlatkérő feladata továbbá az élelmezési üzem területén jogszabályoknak megfelelő, szükséges valamennyi
működéshez elengedhetetlen engedélyek beszerzése, illetve amennyiben ezt Ajánlatkérőnek feladata az
engedélyek beszerezése, úgy erről Ajánlattevő köteles tájékoztatni Ajánlatkérőt, illetve Ajánlattevő köteles az
engedélyek beszerzésében együttműködni, adatot szolgáltatni, stb.
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő fenntartja a szerződés 1 alkalommal változatlan feltételek mellett történő, 12 hónapos
hosszabbításának lehetőségét.
Ezen hosszabbítási feltételt Ajánlatkérő a szerződés lejártát megelőzően, legalább 30 nappal írásban jelzi
nyertes ajánlattevő felé, amennyiben ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a szerződés időtartama alatt a teljesítés
szerződésszerűen, megfelelően történt.

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

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

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A fenti igazolásokat ajánlatkérőnek előzetesen az EEKD formanyomtatványban kell igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. §
rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő
a már ismert alvállalkozók megnevezését.
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Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés,
21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
3 év legjelentősebb szolgáltatásairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének
megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások
benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik
fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható
legyen, az élelmezési napok számát, a teljesítés kezdési és befejezési idejét (év/hónap/nap megjelölésével),
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a
teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M. 2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. b)
szerint nyilatkoznia kell azokról a szakemberek (szervezetek) a megnevezéséről, képzettségükről, szakmai
tapasztalatukról, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok: A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek,
képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik
szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata,
— a végzettséget igazoló dokumentumok.
M.3. Az élelmiszer előállítás folyamatában az élelmiszer veszélytelenségét (közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai) garantáló HACCP rendszer meglétét igazoló tanúsítvány másolatának csatolása;
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M 1) Ajánlattevő rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától számított 3 évben jelen közbeszerzés
tárgya szerinti (kórházi betegélelmezési szolgáltatás ellátása), - összesen legalább 300 000 élelmezési
nap / év ezen belül összesen legalább 30 000 élelmezési nap / év csecsemő-, és gyermekbetegek részére
történő, összesen legalább 1 évig végzett szerződésszerűen teljesítést igazoló referenciával. A referencia
több szerződésből is teljesíthető. Ajánlatkérő a vizsgálat időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veheti figyelembe.
M.2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek közül legyen minimum 3-3 éves élelmezési területen szerzett
gyakorlattal rendelkező 1 fő szakképzett élelmezésvezető, továbbá 1 fő felsőfokú vendéglátóipari végzettséggel
rendelkező, illetve 2 fő szakképzett dietetikus szakember, továbbá legalább 2 fő dietetikus szakács végzettségű
szakember.
M.3) Ajánlattevő rendelkezzen az élelmiszer előállítás folyamatában az élelmiszer veszélytelenségét
(közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai) garantáló HACCP rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerrel,
vagy egyenértékű intézkedéssel.
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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:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér
Hibás teljesítési kötbér
Meghiúsulási kötbér
Jótállási biztosíték
A Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően az előírt biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
A dokumentációban részletezettek szerint.
2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét, a havi egy alkalommal benyújtott számla kézhezvételének napját
követően, 60 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdéseire, az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjában foglaltakra, továbbá a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdésére.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/09/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 11/09/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR-ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. §ában foglaltakat.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Nyertes ajánlattevő köteles a teljes konyhaüzem bérletére vonatkozóan Ajánlatkérő részére bruttó 2 000 000
HUF / hó bérleti díjat fizetni.
2. Az ajánlati felhívás III.1.2. és a III.1.3. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
határozza meg.
3. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot
ajánlattevőnek a Kbt. 54 §-a és a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőre kell az Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető: az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett
10027006-00337414-00000000 számú számlájára utalással, vagy az ajánlati biztosíték mértékének megfelelő
bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - az
ajánlatkérő mint jogosult javára szóló - kötelezvénnyel is. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig
(azaz az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott időtartam lejártáig) érvényesnek kell lennie. Az
ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.
4. Ajánlatkérő 6.8.2018 napján 14:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72–76. főbejárata. A bejárás alkalmával kérdésekre Ajánlatkérő nem válaszol. A bejáráson
a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag a bejárás végeztével, írásban lehet feltenni és
eljuttatni Ajánlatkérő részére, aki ezt követően a beérkezett kérdésekre, folyamatosan, ésszerű határidőben
írásban válaszol. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek melléklete a
jelenléti ív, melyet minden jelen lévőnek aláírásával kell ellátnia.
5. Ajánlatkérő a beszerzést folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, tekintettel 321/2015. (X.30.) Korm.
Rendelet (7) bekezdésére.
6. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell
viselnie függetlenül az eljárás eredményére.
8. Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
9. Ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza jelen eljárás
során. A bírálati szempont azért került így meghatározásra, mert a közbeszerzési dokumentumban szereplő
követelményekben foglaltaknak megfelelő szolgáltatás teljesíti ajánlatkérő valamennyi ezen szolgáltatással
szembeni elvárását. A követelményekben megjelölt szakmai paraméterek teljesülésén felül ajánlatkérő nem
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látja indokoltnak további paraméterek előírását, mivel nincs olyan paraméter, melyek esetleges teljesülése
esetén ajánlatkérő gazdaságilag megfelelő szolgáltatást szerezhetne be.
10. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő legalább a szerződéskötés időpontjától rendelkezzen bármely nemzeti
rendszerben akkreditált, közétkeztetésre vonatkozó érvényes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, OHSAS 18001
minőségbiztosítási tanúsítványokkal, vagy egyenértékű tanúsítványokkal, vagy egyenértékű intézkedésekkel.
11. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szolgáltatás megkezdésétől kezdődően a
szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog legalább 600 millió HUF / év és legalább 200 millió Ft /
káresemény kártérítési összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Az eljárás során eljáró FAKSZ: Czaga János András, lajstromszám: 00468.
14. A részajánlat a szolgáltatás összetettségére tekintettel kizárt.
15. A közbesz. dok. az EKR rendszeren elérhető.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 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. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2018
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