ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000381152019
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Közbeszerzés
tárgya:

Szolgáltatás

Ajánlatkérő
neve:

Vasvár Város Önkormányzata

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Vasvár Város Önkormányzata

Postai cím:

Alkotmány Utca 1.

Város:

Vasvár

Postai irányítószám:

9800

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000381152019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Szolgáltatás megrendelés
Közétkeztetés

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
Bölcsőde egész napos 18400 adag, Óvoda egész napos 99000, Iskola ebéd 92500, Iskola ebéd + uzsonna 27750 Iskola egész napos
37000, Szünidei 22440 , összesen 297090 adag
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
60

Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Vasvár város

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Rendelési rendszer biztosítása

1

Rendelésmódosítási feltételek- pályázó meddig fogad el rendeléseket és
lemondásokat telefonon és interneten keresztül

1

Nem, vagy hibás teljesítés esetén korrekcióvállalási hajlandóság

18

Nettó bérleti díj

40

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Nettó ajánlati ár

40

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha P.1./ a benyújtott pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint bármely bankszámláján a
nyilatkozat kiállítását megelőző 2 éven belül sorban állása volt. P.2./ az ajánlatok bontását megelőző időpontban a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval lezárt utolsó üzleti évre és az azt megelőző két üzleti évre vonatkozó beszámolóiban az „A”
Eredménykimutatás D sorának (adózott eredmény) értéke negatív volt. P.3./ nem rendelkezik közétkeztetési felelősség biztosítással
legalább 20.000 000 Ft ig. Igazolási módok: P.1./ pénzügyi intézménytől származó, valamennyi számlájára vonatkozó – az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozat arról, hogy: a.: mióta vezeti az ajánlattevő
bankszámláját, b.: számláján az elmúlt két éven belül sorban állás előfordult-e. P.2./ a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
alapján, Ajánlattevő nyilatkozata. P.3./ Felelősségbiztosítási kötvény másolata, Ajánlattevői nyilatkozat Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1./ nem rendelkezik egy éven keresztül teljesített egy szerződésből származó bölcsödei, óvodai és iskolaiétkeztetésből származó
referenciával, melynek értéke minimum évi 30.000.000,- Ft.: M.2./ nem rendelkezik Ajánlatkérő székhelyétől közúton mérve 4o km-n
belül 400 adag szabad kapacitással rendelkező főzőkonyhával. M.3./ nem rendelkezik 5 éves gyermek- és diákétkeztetési tapasztalattal
rendelkező élelmezésvezetővel, 1 fő 5 éves gyermek- és diákétkeztetési tapasztalattal rendelkező szakáccsal és 1 fő ajánlattevő
alkalmazásában álló dietetikus és táplálkozási tanácsadóval aki minimum Bsc végzettséggel rendelkezik. M.4./ nem rendelkezik külső
független auditor által kiadott HACCP tanusítvány auditálásával M.5./ nem rendelkezik élelmiszer szállítására alkalmas gépjárművel.
Igazolási módok: M.1./ Az alkalmasság igazolásakor csatolni kell a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22.
§ (1) és (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, az alkalmassági
minimumkövetelmények M.1. pontjaiban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az
ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az
ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetésnek egyértelműen
tartalmaznia kell minden olyan adatot is, amely alapján az ajánlattevő alkalmassága az M.1. pontok szerinti alkalmassági
követelményeknek való megfelelés megállapításához szükséges. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes
közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a

EKR000381152019

referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, továbbá M.2./
A főzőkonyha tulajdoni lapjának, vagy bérleti szerződésének és működési engedélyének másolata. M.3./ A teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezésével, rövid szakmai önéletrajzuk, szakmai gyakorlatuk bemutatásával, a szakmai végzettséget igazoló
okmány egyszerű másolatban történő becsatolásával. M.4./ az előírt minőségbiztosítási rendszerek bemutatásával, azoknak bármely
nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványok csatolásával, illetve egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékaival. M.5./ nyilatkozat élelmiszer szállítására alkalmas gépjármű rendelkezésre állásáról.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.05.04

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.04.29

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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