TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. AUGUSZTUS 21. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
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Ikt.sz.: 570-23/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én
de. 0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Simon Albert

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Kertész Marianna
aljegyző
Kecskés Tímea
hatósági irodavezető
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő
képviselő jelen van. Derzsényi János, dr. Gadóczi István, valamint Tóth Imre
távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 4 fő igen szavazattal (Derzsényi János, dr. Gadóczi
István, Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 4
fő igen szavazattal (Derzsényi János, dr. Gadóczi István, Tóth Imre nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:
1./

1.

Közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Napirendi pont
Közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Névváltozás történt az M.Zeti Kft-nél. Felkérem Kecskés Tímea hatósági irodavezetőt,
hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Kecskés Tímea hatósági irodavezető:
A Kft megszűnt, ezért új közbeszerzést kellett lefolytatni, pályázhatnak, ha a
feltételeknek megfelelnek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e a Kft-vel kapcsolatban valakinek kifogása? Ha érdeklődnek tőlem, tudjak mit
mondani. A tiszacsegei emberektől panaszt nem hallok rájuk.
Aki egyetért a határozati javaslatban szereplő közbeszerzési eljárást megindító
felhívással, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – közbeszerzési eljárást
megindító felhívást – 4 fő igen szavazattal (Derzsényi János, dr. Gadóczi István, Tóth
Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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144/2014.(VIII. 21.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2012. (I. 10.) KT. számú
határozattal jóváhagyott Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 29.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a közétkeztetés biztosítása érdekében a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást folytat le.
A Képviselő-testület az alábbi tartalommal fogadja el az ajánlati felhívást
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./
121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárásra
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tiszacsege Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth u. 5.
Város/Község: Tiszacsege
Postai irányítószám: 4066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szilágyi Sándor polgármester
Telefon: +36 52588400
E-mail: drkerteszmarianna@mail.tiszacsege.hu
Fax: +36 52588400
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
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A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
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Vállalkozási szerződés Tiszacsege Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak
ellátására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. (bölcsőde)
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/a (óvoda)
4066 Tiszacsege, Fő u. 95. (Fekete István Általános Iskola)
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a
négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
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A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Tiszacsege Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak
ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55524000-9
További tárgyak: 55523000-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Tiszacsege Város Önkormányzatának intézményei (bölcsőde, óvoda, iskola- napközis,
közétkeztetésének ellátása az Önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák (4066
Tiszacsege, Fő u. 35. (óvoda), és 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. (Fekete István Általános Iskola)
bérlésével és működtetésével. A szolgáltatás magában foglalja az elkészített étel
bölcsődésbe való kiszállítását, a tálalást és az étkezőhelyiségek takarítását.
Létszám: bölcsőde: 36 fő, óvoda: 154 fő, iskola napi háromszori: 328 fő, iskola menza: 26 fő,
Nyári szociális iskolai gyermek étkeztetés: 232 fő ( 54 nap)
A megadott adagszámtól az eltérés a szerződés időtartama alatt: + 25 %.
Szolgáltatással érintett napok száma évente: bölcsőde: 251, óvoda: 220, iskola: 185,
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 190 000 000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 48
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő a havi teljesítéseknek megfelelő rendszerességű utólagos számlázási lehetőséget
biztosít. Az ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által havonta utólag
kiállított, az ajánlatkérő képviselője által leigazolt számla kézhezvételét követően 15 napon
belül a Kbt. 130. §- a, a Ptk. 6:130. §- a, valamint az Art. 36/A. § figyelembevételével egyenlíti
ki.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Együttes (közös) ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölniük,
hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a
közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást/szerződést az ajánlathoz
csatolni kell.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
• 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló jogszabályi előírások,
• A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat
is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok állnak fenn, illetve az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a
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gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn.
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania,
hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia.
Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró
okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Valamennyi pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladásának napjától nem
régebbi nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti a pénzforgalmi számlát és volt- e 30 napot
meghaladó sorban állás jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított két
évben attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. Ajánlatkérő „sorban állás” („sorba állítás”) alatt a 2009.
évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak érti.
P2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó
közbeszerzés tárgya (közétkeztetési szolgáltatás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy a részvételre jelentkező
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 3 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplőnek a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételre vonatkozó nyilatkozatot a működési idejére vonatkozóan kell benyújtania,
évenként.
(310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bek. c) pontja szerint)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az összes számlavezető pénzügyi intézménytől benyújtott
banki igazolás(ok) alapján bármely igazolásban a jelen felhívás feladásától visszaszámított két
évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közétkeztetési szolgáltatás) szerinti nettó árbevétele
nem éri el összesen a nettó 40 millió Ft-ot.
A 3 évnél rövidebb ideje működő ajánlattevő alkalmatlan, ha a működési ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételre a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési
szolgáltatás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el
összesen a nettó 35 millió Ft-ot.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (teljesítés ideje, szerződést kötő másik fél
neve/székhelye/elérhetősége, szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt- e), továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kiállított, az M/1. pontban foglalt alkalmassági feltételt
igazoló referencia- igazolások, nyilatkozatok eredetben vagy egyszerű másolatban.
M/2. Azoknak a szakembereknek
a megnevezése, képzettségük és/vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk táblázatszerű
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni szükséges a képzettséget és/vagy
végzettséget igazoló dokumentumokat, valamint a szakmai tapasztalatot is tartalmazó
önéletrajzot is valamennyi teljesítésért felelős szakember vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladásától visszaszámított megelőző
három évben nem rendelkezik legalább 1 db, előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen
teljesített vagy folyamatban lévő étkeztetési szolgáltatás tárgyú referenciával, melynek
teljesítési időszaka legalább elérte a folyamatos 9 hónap teljesítést, legalább napi 400 fő
adagszám előállítására szólt és az ellenszolgáltatás nettó ellenértéke elérte a legalább
35.000.000 Ft- ot.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
- 1 fő élelmezésvezető képzettséggel/végzettséggel és a képzettségének/végzettségének
megfelelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
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Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció – előzetes bejelentkezést követően –munkanapokon 9:00-14:00 óra között
(az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között] személyesen átvehető
az ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Audit Kft (4032, Debrecen, Poroszlay út 27.) irodájában,
illetőleg postai úton történő megküldése is kérhető.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. § (3) bekezdése az
irányadó. A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható
Ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
át kell vennie a dokumentációt. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi
felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
Dátum: 2014/09/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.
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V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció – előzetes bejelentkezést követően –munkanapokon 9:00-14:00 óra között
(az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között] személyesen átvehető
az ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Audit Kft (4032, Debrecen, Poroszlay út 27.) irodájában,
illetőleg postai úton történő megküldése is kérhető.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. § (3) bekezdése az
irányadó. A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és III.2.3. pontban foglalt alkalmassági követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §- ában foglaltaknak megfelelően biztosít hiánypótlási lehetőséget.
Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von
be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
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2. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja:
ajánlati kötöttség időtartamán belül.
3. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés (Kbt. 77. § (2) bekezdés)
átadását, illetve megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli
összegezés átadását, illetve megküldését követő 30 napon belül.
4. Ajánlattevőknek az ajánlat kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a
követelményeket, feltételeket is, amelyeket a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb vonatkozó
jogszabályok előírnak.
5. Ajánlatkérő helyszíni konzultációt nem tart.
6. Az ajánlatban meg kell jelölni:
• a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
• az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k) vonatkozásában:
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
• az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának, vagy aláírás- mintájának eredeti,
vagy egyszerű másolati példányát (egyéni vállalkozó esetén aláírás bejelentő is elégséges).
Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, cégszerűen
aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának
egyszerű másolata.
A fentiekkel összefüggésben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a csatolt
cégokmányokban foglaltakhoz képest van- e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem
bírált- és így a cégokmányokban nem szereplő- változásbejegyzési kérelme.
8. Ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint.
9. Az ajánlattevő ajánlati árként az önkormányzati rendeletben meghatározott
nyersanyagnorma %- ára tesz ajánlatot.
10. Formai követelmények:
• Az ajánlattevőnek az ajánlatot az Eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1 db nyomtatott, papír alapú
példányban, valamint a kész ajánlatot teljes terjedelmében írásvédett (nem szerkeszthető)
elektronikus formátumban kell benyújtania (CD-n vagy DVD-n).
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• Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak
A tartalomjegyzék után kötelező a dokumentációban mellékelt felolvasó lap becsatolása.
• Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő
az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles
elfogadni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az
ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;;
• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni;
11. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést, amennyiben a második
legkedvezőbb ajánlatra a fedezet rendelkezésre áll és az összegezésben az ajánlatkérő azt
megjelöli.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
13. Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az AF III.1.1.) pontjában
meghatározott és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti szerződést biztosító
mellékkötelezettségek vállalásáról.
14. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban, illetve ha az eljárásban kiegészítő tájékoztatást adott az ajánlatkérő, úgy
a kiegészítő tájékoztatásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
15. Az ajánlattevő a Kbt. 80. §- a értelmében az ajánlatában, valamint a Kbt. 69- 70. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni,
hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3)
bekezdés szerinti elemeket. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, úgy
arról az ajánlattevőnek a fentiek szerint külön kell nyilatkoznia (és abban meghatároznia az
ajánlat üzleti titoknak minősülő részeit az ajánlat oldalszámának megjelölésével). Ajánlattevő
köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy ha az ajánlata nem tartalmaz üzleti
titkot.
Amennyiben az ajánlatkérő a bírálat során észleli, hogy az ajánlattevő túlterjeszkedett a fenti
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törvényi lehetőségeken, hiánypótlásban rendeli el az üzleti titok köre megjelölésének
javítását.
16. Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt. 24. §- a tartalmazza. Ajánlattevőnek, közös
ajánlattevőknek, a 10 % feletti alvállalkozónak, illetve az ajánlatban az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek, kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy velük
szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §- ában meghatározott összeférhetetlenségi okok.
17. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre,
az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A
tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
18. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók.
19. Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatást a
dokumentációban részletezett feltételek szerint az ajánlatkérő tulajdonában álló konyhák
működtetésével kell ellátnia, melyért a dokumentációban meghatározott bérleti díjat kell
fizetni. Az ételadagokat helyben kell előállítani és tálalni.
20. Jelen felhívás III.2.2.) és III.2.3.) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynekigazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
21. Az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű – legalább – ajánlattevő általi felelős fordításban
csatolandók. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia
és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és
értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”
22. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
23. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,a közbeszerzési eljárás nyelvén
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rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
24. A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdésének
rendelkezése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is
benyújthatóak.
25. Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy közép vállalkozásnak minősül-e.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Postai cím: Poroszlay u. 27.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Postai cím: Poroszlay u. 27.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Matrix Audit Kft
Postai cím: Poroszlay u. 27.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
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Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vörösmarti Judit
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
Internetcím (URL):
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendel el.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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