Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét
is];
Kbt. 22. § (1) bekezdés j.) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
III. rész, VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
nettó 9 200 000 Ft
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a
Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2010/02/26
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság
a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [ ]
Egyéb közlemény:
A hirdetményt Lelesz György hivatalvezető ellenjegyezte.
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

[]

Árubeszerzés

[x]

Szolgáltatás

[]

Építési koncesszió

[]

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Debreceni Közterület Felügyelet
Postai cím:
Bem tér 14.
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Debrecen

4026

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Gazdasági Vezető
Címzett:
Tóth Gyuláné

Telefon:
06-52/502-530

E-mail:
debrecen@kozterf.hu

Fax:
06-52/502-538

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés a Debreceni Közterület-felügyelet dolgozói számára meleg étkezési utalványok valamint
iskolakezdési utalvány beszerzésére és az azzal kapcsolatos szolgáltatások biztosítására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [x] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

c) [ ] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[x] Ezek kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

4026 Debrecen, Bem tér 14.

NUTS-kód

NUTS-kód HU321
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott
esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A 2010. évi meleg étkezési utalványok valamint iskolakezdési utalvány beszerzése és az azzal kapcsolatos
szolgáltatások biztosítása szállítási szerződés keretében a Debreceni Közterület Felügyelet dolgozói számára
Az ajánlatkérő elvárásai és feltételei:
- a beszerzés célja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69. §-ának (11)
bekezdése, illetve 70. § (2) bekezdésének b) pontja alapján természetbeni juttatásként meleg étkeztetésre
vonatkozó utalványok biztosítása a Debreceni Közterület Felügyelet valamennyi munkatársa számára
- az utalványoknak az ajánlatban megjelölésre kerülő kereskedelmi, illetve vendéglátóipari egységekben
2010. december 31. napjáig beválthatónak kell lenniük
- az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj, jutalék a nyertes
ajánlatevőként szerződő felet terheli.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 22410000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

A 2010. évi meleg étkezési utalványok valamint iskolakezdési utalvány beszerzése és az azzal kapcsolatos
szolgáltatások biztosítása szállítási szerződés keretében a Debreceni Közterület Felügyelet dolgozói számára, az
ajánlati dokumentációban részletezettek alapján, az alábbiak szerint:
Melegétkezési utalványból: kb. 8.900.000.- Ft + max. 30 % névértékben.
Sulicsekkből: 120.000,- Ft + max. 30 % névértékben.
A kért címletek mindegyik utalvány esetén: 1000 Ft-os és 200 Ft-os címletek, hatezer forintos egységcsomagban.
Ajánlatkérő a havonta szállítani kért pontos mennyiségeket legkésőbb a szállítás esedékességét megelőző 3. napig faxon
és/vagy postai úton beérkező megrendelőlapon adja meg.
A szállításra minden hónap 10. napjáig sor kell, hogy kerüljön a fentiekben megadott címletezés szerint.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér mértéke: Késedelmes teljesítés esetén 100.000.- Ft/nap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a Kbt. 305.§ (3) bekezdése értelmében a leszállításra kerülő utalványok ellenértékét havonta utólag a
teljesítésigazolástól számított 30 napon belül egyenlíti ki. Előlegfizetés nem lehetséges. (Alkalmazandó az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. 36/A §-a.)
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás
szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
kizáró okok valamelyike fenn áll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti
erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike
fenn áll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt.
71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül.
Igazolási mód:
• Az ajánlatban az Ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71.§
(1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell az ajánlatban
benyújtaniuk a kizáró okok hiányáról, azonban a kizáró okok hiányát az ajánlatban igazolni is jogosultak.
• Az eljárásban nyertes Ajánlattevőnek, a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a kizáró okok hiányát a Kbt. 63/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel a Kbt. 96. § (3) bekezdése szerint, az eredményhirdetést követő 8 napon belül kell igazolniuk.
• Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a.)-c.) pontjairól, továbbá a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés a.) pontja szerinti alvállalkozó vonatkozásában csatolandó a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat.
A nyilatkozatokat - valamint ha az Ajánlattevő, a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§

(1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet a kizáró okok hiányát az ajánlatban igazolja - az igazolásokat,
dokumentumokat eredeti vagy a Kbt. 20.§ (3) bekezdése szerinti hiteles másolatban kell benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának a gazdasági és pénzügyi
alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
(P/1.) Kbt. 66.§ (1) bekezdés a.) pontja szerinti,
valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az
ajánlatételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
nyilatkozatot az alábbi tartalommal: az ajánlattevő
(számlatulajdonos) fizetési kötelezettségének az elmúlt
(a nyilatkozat kiállítását megelőző) 12 hónapban
pontosan eleget tesz-e, valamint számláján 30 napot
meghaladó sorban állás előfordult-e az elmúlt (a
nyilatkozat kiállítását megelőző) 12 hónapban, ha igen,
utoljára mikor.
(P/2). A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti, az
utolsó három lezárt pénzügyi évről szóló, a számviteli
jogszabályok szerint készített éves beszámoló egyszerű
másolata.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a
Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján az ajánlattevő nem
támaszkodhat a fenti alkalmassági követelmény
vonatkozásában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja
szerinti - a Kbt. 4.§ 3/D. pontjában definiált - erőforrást
nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez
utóbbi esetben a Kbt. 65.§ (3) bekezdése értelmében a
(4) bekezdés a.) pontja szerinti nyilatkozat is
csatolandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a
közös ajánlattevőt valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha
(P/1.) az ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó által becsatolt pénzintézeti
nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő, a
közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
fizetési kötelezettségeinek, az elmúlt (a nyilatkozat kiállítását
megelőző) 12 hónapban nem tett pontosan eleget, valamint az
elmúlt (a nyilatkozat kiállítását megelőző) 12 hónapban
ajánlattevő számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.

(P2) Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a
közös ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha
bármelyikük mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt
üzleti év bármelyikében negatív.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóknak a P1 és P2 alkalmassági
követelmények esetén külön-külön kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának
vonatkozásában:
M/1. A Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerinti
referenciaigazolása vagy ajánlattevői nyilatkozat a
beszerzés tárgyával azonos tárgyú teljesítésekről
(étkezési utalványok, sulicsekk) az elmúlt három (2007,
2008, 2009) évből (Kbt. 67.§ (1) bek. a.) pont),
melynek tartalmazniuk kell a szerződés tárgyát, a
szerződés szerinti összeget, a teljesítés idejét, valamint
a megrendelőnek a teljesítés minőségére és határidejére

vonatkozó nyilatkozatát.
A referenciák körében az alkalmasság igazolására

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben
M/1. az ajánlattételi határidőt megelőző 3 naptári évben (2007,
2008, 2009) nem rendelkezik összesen minimum nettó
9.000.000,- Ft névértékű - jelen beszerzés tárgyával
megegyező – utalványok és/vagy sulicsekk szerződésszerű
szállítására vonatkozó referenciával (együttes megfelelés)

szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy
abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a
Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján az ajánlattevő nem
támaszkodhat a fenti alkalmassági követelmények
vonatkozásában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja
szerinti - a Kbt. 4.§ 3/D. pontjában definiált - erőforrást
nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez
utóbbi esetben a Kbt. 65.§ (3) bekezdése értelmében a
(4) bekezdés a.) pontja szerinti nyilatkozat is
csatolandó.

(Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági
követelményeknek együttesen kell megfelelniük.)

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont
Valamennyi típusú utalványra vonatkozó (névértéket és kiszállítási díjat is
1. magában foglaló) ajánlati ár (a névértékéből megajánlott kedvezmény mértéke
%-ban két tizedesjegyre kerekítve)

Súlyszám
10

Meleg étkezési utalványok elfogadóhelyeinek száma {2.1 Hajdú-Bihar megyében
2. (db) - súlyszám: 40 ; 2.2 Az ország többi megyéjében (Hajdú-Bihar megyén
60
kívül) (db) - súlyszám: 20}
Sulicsekk elfogadóhelyek száma {3.1 Hajdú-Bihar megyében (db) - súlyszám:
3. 20 ; 3.2 Az ország többi megyéjében (Hajdú-Bihar megyén kívül) (db) súlyszám: 10}
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/04/16 (év/hó/nap ) Időpont: 12.00

30

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25 000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevők a dokumentációt a Kapcsolattartási pontban megjelölt címen működő pénztárban (nyitva tartás: minden
hétköznap 8.00-12.00. óráig), vagy az ott megjelölt címen átvehető csekk postai befizetésével, vagy a 1173800815460008-00000000 számú bankszámlára átutalással vásárolhatják meg nettó 25 000 Ft-ért. Az átvételkor a befizetést
igazoló dokumentum bemutatása és átadása szükséges. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattevők részére kötelező.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 12.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 12.00
Helyszín : 4026 Debrecen, Bem tér 14. 1. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. április 23., 12.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. május 13, 12.00 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [ X ] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció megvásárolható az ajánlati felhívás közzétételének napjától, az ajánlattételi határidő lejártáig,
munkanapokon 9:00-15:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-12:00-ig. A dokumentáció
megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő a Kbt.
54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az ajánlattételi határidő a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján került

meghatározásra, így a dokumentáció rendelkezésre bocsátása és a kiegészítő tájékoztatás megadása
elektronikus úton történik.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
részszempontonként a legjobb ajánlat 10 pontot kap, a legrosszabb 1 pontot, ezen belüli a pontszámok lineáris
interpolációval kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott
résszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az
ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
V.6) 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 szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani,
zárt csomagolásban, magyar nyelven. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, az eredeti példány tartalma az
irányadó. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó
tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Debreceni Közterület-felügyelet dolgozói
számára étkezési utalványok beszerzése – közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
2. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése alapján, teljes körben biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében. /Teljességi nyilatkozat – ajánlati
dokumentációban/
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai és a Kbt. 71.§ (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatát is.
5. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
csatolnia kell az aláírási címpéldányát és az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti,
vagy hitelesített példányban. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott
változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóinak nyilatkozatát arról, hogy melyek a számlavezető pénzintézetei, valamint nyilatkozni köteles(ek)
arról, hogy a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásánál benyújtott igazolásokon túl, további pénzintézetnél nincs
vezetett bankszámlája, továbbá arról, hogy valamennyi számlavezető pénzintézete igazolását becsatolta.
7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételhez csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló
megállapodását (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös
ajálattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.
8. A konzorcium tagjaként, vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (1) bekezdés a)
pontja, valamint a 68.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek és/vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozójának csak a teljesítés saját hányadára vonatkozó referenciát fogadja el, olyan tartalmú referenciaigazolással
és/vagy nyilatkozattal igazolva, amelyből konkrétan kitűnik, hogy mekkora volt a referenciaként megjelölt teljesítésből az
adott ajánlattevő, illetőleg 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó aránya a teljes ellenszolgáltatás összegéhez
viszonyítva vagy az ő teljesítésének konkrét ellenértéke. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok)nak
tartalmaznia kell azt is, hogy az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a szerződés
mely részét teljesítette.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az értékelés módszere:
részszempontonként a legjobb ajánlat 10 pontot kap, a legrosszabb 1 pontot, ezen belüli pontszámok lineáris
interpolációval kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek.
Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
10. Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy hiteles
másolatban kérjük benyújtani, kivéve azon dokumentumok esetében, ahol az ajánlattételi felhívás kifejezetten lehetővé
teszi az egyszerű másolatban történő benyújtást.
11. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az
abban rögzített feltételek szerint.
12. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
beérkezik jelen felhívás I.1. pontjában írt helyszínre. Ajánlatkérő az időpontok megállapítása során a www.pontosido.hu
weboldal információit tekinti irányadónak. A határidők a felhívásban megadott időpontok 0. másodperceként értendők.
13. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtaknak nem megfelelő ajánlat érvénytelen. Amennyiben a
felhívás és dokumentáció között eltérés van, úgy a felhívásban foglaltak az irányadóak.
14. Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja ajánlattevő ajánlatát, amennyiben ajánlattevő nem az ajánlatkérő által a
felhívásban és a felolvasólapon meghatározott mértékegységben vagy nem a megadott intervallumon belül adja meg az
ajánlatát.
15. Az Ajánlattevőknek az ajánlatukat a mellékelt felolvasólapon kell megadni. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata és a
felolvasólap tartalma között a bírálati szempontok tekintetében eltérés mutatkozik, úgy minden esetben a felolvasólap
tartalma az irányadó.
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, szerződés
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra, hogy nyertessége esetén a Kbt. 305. § (1) – (3) bekezdései és a
306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését vállalja.
17. Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell papíron vagy elektronikusan étkezési jegy elfogadó helyeinek tételes
felsorolását, névvel és címmel és nyilatkoznia kell azok számáról.
18. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fel nem használt
utalványokat – azok felhasználhatósági idejét követően – az ajánlatkérőtől névértéken visszavásárolja. A nyilatkozat
hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
19. Amennyiben az ajánlattevő a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel és a felhívásban meghatározott pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki alkalmassági feltételek a felhívásban szigorúbbak, mint az ajánlattevő minősítése, akkor az
alkalmasságot a felhívásnak megfelelően külön kell igazolnia.
20. A bírálatnál alkalmazni kívánt értékelési módszer:
Adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10-ig.
Az értékelés módszere: részpontonként a legjobb ajánlat 10 pontot kap, a legrosszabb 1 pontot, ezen belüli pontszámok
lineáris interpolációval kerülnek meghatározásra.
21. Az ajánlatok összeállításánál az ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, továbbá az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában – 2003.évi CXXIX. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 250.§ (3) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során alkalmazza a 96. § (3) bekezdését.
23. Az Ajánlattevők által megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, az utalványok előállításával és
szállításával kapcsolatos költséget.
24. A szerződéskötést követően első szállítás alkalmával a 2010. január 1. és a szerződéskötés időpontja között esedékessé
vált teljes mennyiséget köteles a Nyertes Ajánlattevő leszállítani.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/02/26 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

