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Ajánlatkérő:

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.
Telefon:
Fax:

+36-(87) 412-446
+36-(87) 511-087

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szervezet:
MedlineS Kft.
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.
Tel.: 24/474-402 Fax: 24/474-416
e-mail: kistvan@medlines.hu

Vállalkozási szerződés, melynek célja ajánlatkérő kórházában a betegélelmezés: az ételek elkészítése (ajánlattevő konyhájában), kiszállítása (melegen tartó edényzetben)
a kórház 5
tálalóhelyére, majd a kitálalást követően a
szállító- edényzet visszaszállítása ajánlattevő konyhájába,
elmosogatása továbbá a szolgáltatás során keletkező veszélyes hulladék megfelelő összegyűjtése, ártalmatlanítása.

A beszerzés tárgya:

napi adagszám: 150
gyakoriság:
a betegellátásban (napi ,a diétáknak is
megfelelő 3-6 -szori étkezés;
ételféleség:
legalább 25 kórházi diéta, mely tartalmazz
a „gyári készítésű szondatáppal” történő
szondatáplálást is)
− 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes
rendeletben és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott előírások szerint,
− A megadott mennyiségek a betegösszetétel függvényében –50%-kal eltérhetnek.

A szakmai követelményekben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tehetett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,
mely a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatban a megadottakkal egyenértékű teljesítést elfogadunk. / Kbt. 58. § (7) /
Ajánlattevő által az egyenértékűséget írásban igazolni szükséges!

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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A teljesítés helye:

Részajánlat lehetősége:

8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3

nincs (kizárólag teljeskörű ajánlatot lehet tenni!))

Többváltozatú ajánlatadás lehetősége:

nincs

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A számlák kifizetése átutalással havonta egy alkalommal kiállított számla
alapján, a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének a)-h) pontjai megfelelően történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az Art. 36/A.§ szerint kell eljárnia.
Ajánlatkérő a megadottnál kedvezőbb (hosszabb) fizetési feltételeket
[Kbt.305.§ (3) g)] elfogad!
A teljesítés igazolás feltétele, hogy a Szállító a számla mellé csatolja a következőket:

•

Az iratminták között megadott átvételi űrlapot (1 hónapra, tálalóhelyenként és étkezési fajtákként ( mint pl: reggeli, ebéd….)

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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A Közbeszerzési eljárás kiemelt határidejei:
Az ajánlattételi határidő és a bontási időpont:

2011. április 11. (hétfő) 1100 óra
a benyújtás helye:

MedlineS Kft.
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. Titkárság

a bontás helye:

MedlineS Kft.
2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9. Tárgyaló

Eredményhirdetés:

nincs!

(csupán az eljárás eredményéről szóló összegezés kerül kiküldésre!)

tervezett ideje:

2011. április 25.

A szerződéskötés tervezett ideje: 2011. május 06.
helye:

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
„Gazdasági hivatal” I. emelet, Igazgatói tárgyaló
8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.

A szerződés időtartama:
a szolgáltatás megkezdésétől (2011.05.14.) számítva
határozatlan időtartam

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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A Közbeszerzési eljárás meghatározása
A jelen Ajánlati dokumentáció és Ajánlati felhívás alapján Ajánlatkérő a Kbt.-nek
megfelelő
ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ ELJÁRÁS
közbeszerzési eljárást indít és kéri fel Ajánlattevőket az Ajánlati dokumentáció feltételeinek megfelelő ajánlat benyújtására.

Az ajánlat benyújtása (ajánlattétel)
Az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. Ennek elkészítéséhez iratmintát készítettünk az
Önök munkájának megkönnyítése érdekében. Az ajánlatba becsatolt más formátumú Felolvasólapot is elfogadjuk, amennyiben a Kbt. 70. § (8) bekezdés szerinti
adatokat tartalmazza!
Az Ajánlatot

– 1 azaz egy db eredeti és
– 2 azaz kettő db másolati
példányban kell elkészíteni és benyújtani.
Az eredeti és a másolati példányok bármilyen eltérése esetén az eredeti példány
tartalma az irányadó!
Csomagolás:
Az eredeti és másolati példányokat egy borítékba (csomagba) kell helyezni.
A borítékokon fel kell tüntetni:
* az Ajánlattevő nevét, székhelyét (mind a belső, mind a külső borítékon)
MedlineS Kft. 2314 Halásztelek Óvoda u.7-9.
* A leadás helyét, pontos címét:
( a csomagoláson/külső borítékon)

*

az eljárás megnevezését:
„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”

(mind a belső,

mind a külső borítékon)
*

*

„Közbeszerzési ajánlat – Felbontása csak a meghatározott időpontban
és helyen történhet” feliratot! (a külső csomagoláson/borítékon)
valamint azt, hogy
a benyújtott ajánlati példány "EREDETI" vagy "MÁSOLAT" (csak a belső borítékokon)

Az ajánlatok postai úton, futárszolgálattal, ill. személyesen egyaránt benyújthatók.
„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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Az ajánlatok postai úton történő benyújtása csak tértivevényes küldeményként
történhet. Ilyen esetben a benyújtási (ajánlattételi) idejének a küldemény tényleges, a beadás helyszínére történő kézbesítése minősül.
Fel szeretnénk hívni Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatokat a megadott
posta címre és ott a megadott helyiségbe kell eljuttatniuk, mivel ellenkező esetben nem biztosítható, hogy az ajánlatuk a bontási eljáráson részt tud venni.
A nem személyes beadásból (így pl: postai feladásból) származó valamennyi kockázat az Ajánlattevőt terheli !

A személyesen benyújtott ajánlatok átvételéről, a benyújtás (ajánlat leadása) idejének feltüntetésével Ajánlatkérő képviselője átvételi elismervényt ad.
Lezáratlan, vagy sérült anyagot (Ajánlat, vagy termékminták) Ajánlatkérő nem
vesz át.

FONTOS!
A teljes Ajánlatot (amennyiben lehetséges) kérjük (a komplett eredeti példány beszkennelésével) elektronikus - „*.pdf” formátumban (lehetőség
szerint 1 file-ban) a benyújtandó ajánlatuk eredeti példányához mellékelni!
elektronikus adathordozón-n (floppy vagy CD, DVD)
A kitöltött „információs adatlap”-ot, szerződés-tervezet-et kérjük szerkeszthető formában is (*.doc, formátumban) ezen elektronikus adathordozón-n
külön is elhelyezni!

Amennyiben az elektronikus adathordozón és az ajánlatban szereplő adatok között eltérés adódna, ebben az esetben az írásos anyag az irányadó!

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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E Közbeszerzési eljárás közben használt fontosabb fogalmak és rövidítések
Közbeszerzési Törvény:

2003. évi CXXIX. törvény, a továbbiakban Kbt.

Ajánlattételi felhívás:

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás (hirdetmény) KÉ - 6026 / 2011.

Ajánlati dokumentáció:

A Közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását
ismertető jelen dokumentáció.
Az Ajánlattételi felhívás jelen Ajánlati dokumentációt kiegészíti és vele, ill. a mellékelt dokumentációkkal
együttesen határozzák meg a Közbeszerzési eljárás
menetét és körülményeit.
(Amennyiben az ajánlati dokumentációban és az ajánlati felhívásban meghatározottak között eltérés adódna, abban az esetben az
ajánlati felhívásban megjelentek az irányadók.)

Ajánlat:

Az Ajánlattevő által benyújtandó írásbeli ajánlat.

Ajánlattevő:

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely:
- a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá
- a Kbt. 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában
az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá
- az ajánlattételi határidő lejártáig az előző pontokban
foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba
az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette,
vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes
vitarendezést kezdeményez

Alvállalkozó:

az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz
részt, kivéve
a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,
b) azon személyt (szervezetet), aki (amely) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyagszállítót,
d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót,”
FONTOS!

Ha egy - a Kbt. 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként
kell hogy szerepeljen.

Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem
minősül alvállalkozónak, nem tartozik a Kbt. 4.§ 2. pont
a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;
nem minősülhet erőforrásnak a 66.§ (1) a)-d), a 67. § (1) bekezdésének a),
d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;
Hamis adat:

a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól
szándékosan eltérően közölt adat;

Hamis nyilatkozat:

olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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Egyéb fontosabb fogalmak magyarázata, értelmezése
oldalszámozás
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 elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható!
Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha
ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges;
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
cégszerű aláírás
A cégkivonatban, valamint az aláírási címpéldányban meghatározott
módon történő aláírás.
„nemleges nyilatkozat”
Konkrét kijelentés, mint pl.: nincs, nem alkalmazunk !
A kihúzást, a „ – „ jel feltüntetését (annak nem egyértelműsége miatt)
nem tudjuk nemleges nyilatkozatnak elfogadni.
„elválaszthatatlan módon” történő összefűzés
A dokumentáció olyan módon való összefűzése, mely nem teszi lehetővé bármely lap utólagos cseréjét a dokumentáció látható roncsolása
nélkül.
A hagyományos műanyag, vagy fém spirál (önállóan alkalmazva!), átlagos irodai eszközzel, illetve kézzel felbontható, illetve elválasztható, ekként nem teljesül az a követelmény, hogy utólagosan az ajánlat tartalmát ne lehessen változtatni, manipulálni. (ezért ezt a megoldást, önállóan alkalmazva, nem tudjuk elfogadni!)
A hőkötést – annak bizonytalan tartóssága miatt – csak az alábbiakban
„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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ismertetett módon történő kiegészítő védelemmel ellátva tudjuk elfogadni!
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a
csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá
kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a
matricán legyen;
Az „elválaszthatatlan módon” történő összefűzés ne akadályozza a lapozhatóságot és áttekinthetőséget!
Pénzintézeti nyilatkozat (Ajánlattételi felhívás ) „Gazdasági és pénzügyi alkalmasság” –
a megkövetelt igazolási módnál)

A Kbt.66.§(1) bekezdés a) pontjában előírt, az ajánlattevő és a
Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat benyújtása az alábbi tartalommal:
o pénzforgalmi számlái vezetésének kezdete,
o bármely számláján volt-e 15 napot meghaladó fedezethiány
miatti sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban!

Amennyiben valamely bankszámla a vizsgált időszakban megszűnt, azokról
is szükséges „bankinfo” benyújtása, ha a számlavezetés azon, a megadott,
vizsgált időszakban bármely rövid ideig is, de történt! (megszűnt számla
esetén elfogadható a megadott időszakra vonatkozó a számlavezetés megszűnését követő dátumú bankinfo csatolása is !
(ha a bank is megszűnt és nincs jogutódja, valamint a „bankinfo” régebbi dátummal sem áll rendelkezésre- akkor és csak akkor az érintett időszakról
elegendő ajánlattevő (a „bankinfo”-ra előírt tartalmú) nyilatkozata!)
Kérem figyeljenek arra, hogy a „bankinfo” dátuma az ajánlati felhívás feladásának dátumánál (ez látható a megjelent felhívás végén) ne legyen korábbi,
hiszen ebben az esetben nem lehetséges az előírt tartalomnak megfelelő
igazolás kiadása!
(Javasoljuk ellenőrizzék a kiadott bankinformációkat, mivel előfordulhat,
hogy a pénzintézetek nem az előírt tartalmú igazolást adják ki!)

Teljesítés és az ellenszolgáltatás kifizetése (lásd Kbt. 305. §)
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés - igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
……………………………………….
„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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Az ajánlatkérőként szerződő fél a következő szabályok szerint köteles
az ellenszolgáltatást teljesíteni:
Az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
Az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg
felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen
számláikat;
Az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult
számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
Az előző pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő
fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
Az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
Az ajánlattevőként szerződő felek átadják az előző pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő
fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
Az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás
fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
Ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike…. kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy…… kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által
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……bejelentett összegre vagy annak egy részére;

Fontos
Az Ajánlattevő saját maga, vagy megbízottja útján köteles megvásárolni az
Ajánlati dokumentációt. Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlat
benyújtásának feltétele.
Az Ajánlat akkor számít a Közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatnak, ha
az teljesíti az előírt és a következőkben felsorolt tartalmi és formai követelményeket és a meghatározott ajánlattételi határidőig az ajánlattétel konkrétan
meghatározott helyszínre el lett juttatva és ott át lett véve.

A Kbt. „Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel,
b) más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat.
Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást
nyújtó szervezet és alvállalkozó.
Fel szeretnénk hívni Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. szerint: ” Az
Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől l.…..”
Felhívjuk a figyelmüket még, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerülő
bármely - akár a legkisebb bizonytalanság, vagy értelmezési - probléma esetén is éljenek „Kiegészítő tájékoztatás” kérés (kérdésfeltevés) jogával, és
kérdésüket a Kbt. előírásainak figyelembe vételével a lehető leghamarabb, tegyék fel írásban Lebonyolító (MedlineS Kft.) részére - levélben, vagy faxon - és ha rendelkeznek elektronikus levelezési lehetőséggel – kérjük ezt
ismételjék meg e-mail-ben is a:
kistvan@medlines.hu

címre!

Amennyiben kiegészítő tájékoztatás kérésre kerül sor - bármely ajánlattevő
részéről - az ajánlati felhívással, vagy az ajánlati dokumentációval, ill. az ab„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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ban meghatározottakkal kapcsolatban, az ajánlattkérő által adott válasz(ok)
továbbiakban az ajánlati dokumentáció részévé vállnak! Ajánlattevőnek az
ajánlatához kell csatolnia a feltett kérdés(ek) és válasz(ok) egy példányát
valamint egy arról szóló nyilatkozatot mely értelmében ajánlattevő tudomásul
vette, hogy a kérdések és az erre válaszul adott kiegészítő tájékoztatás(ok) az
ajánlati dokumentáció részét képezik.
A Kbt. 20. § (3) szerint: Ahol e törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
A Kbt. 69.§ (9) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők - a 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek….

Az Ajánlattételi felhívás és/vagy a Dokumentáció módosítása
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi
felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.
Az Ajánlatkérő a felhívását az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja,
amit hirdetményben kell közzétennie.
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Ajánlattétel formai és tartalmi követelményei
A Kbt. 70. § (1) szerint „Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
A Kbt. 70. § (2) szerint „Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.”
Az Ajánlatukat tehát oly módon kell elkészíteni, hogy az mind a jelen „Ajánlati
dokumentáció”-nak és az „Ajánlattételi felhívás”-nak, mind a Kbt. előírásainak
megfeleljen, lehetővé tegye a Közbeszerzési eljárás nyertesével történő szerződéskötést.

Az Ajánlat formai követelményei
(kérjük az alábbiakat gondosan áttanulmányozni és bármely értelmezési gond esetén „kérdezzenek”!)

A formai követelményeket, az ajánlatban benyújtandó igazolásokat és nyilatkozatokat lásd a „Ajánlattételi felhívás”-ban és az „Ajánlati dokumentáció”-ban.
− Az „Ajánlat” elején számozott tartalomjegyzékben kérjük a megfelelő dokumentumok helyének (oldalszámainak) megjelölését - mely alapján az ajánlatban
szereplő ezen dokumentumok megtalálhatóak.
Az Ajánlatot írásos formában, nyomtatva, írógéppel, vagy eltávolíthatatlan tintával
kell elkészíteni úgy, hogy az az Ajánlat eredetiségét bizonyítsa.
−

Az ajánlatot (az összes, a mellékletben megadott dokumentumot, iratmintát is beleértve!) az
ajánlatot tevő cég vezetőinek, illetve a szerződés megkötésére jogosult(ak)nak
alá kell írni(uk), valamint minden oldalt kérjük (lehetőség szerint) szignálni.

−

Az ajánlat eredeti példányainak lapjait elválaszthatatlan módon össze kell
fűzni, vagy nyomdai úton be kell kötni úgy, hogy kézzel csak látható roncsolással lehessen szétválasztani és oldalait számozással kell ellátni.

−

Az Ajánlattevő aláírási jogosultságát a cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal,
meghatalmazással, illetve valamely más módon igazolni köteles, melyet az ajánlathoz csatolni kell (az ajánlatban bármely helyen aláíró összes személy aláírási
címpéldányai (eredeti vagy másolat)).
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−

Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Tehát minden dokumentumnak (pl.: nyilatkozatnak, igazolásnak, engedélynek,
bankgaranciának, a szállítási szerződésnek és mellékleteinek, stb. is) magyar
nyelvűnek kell lennie! (ha bármely dokumentum nem magyar nyelvű, akkor csatolni kell annak magyar nyelvű fordítását (A nem hivatalosan hitelesítettként becsatolandó fordításokon szerepeltetni kell egy, az Ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot, mely szerint: „a fordítás és az eredeti szöveg egymással tartalmilag mindenben megegyező”)

Az ajánlat (szakmai) követelményei
 Nyilatkozat csatolása, hogy:
• „A megajánlott és a teljesített szolgáltatás kielégíti a megadott szakmai
követelményeket, jogos felhasználói elvárásokat és a vonatkozó előírásokat, szabványokat, valamint (amennyiben ezt felhasználásuk megköveteli) rendelkeznek az összes, forgalomba hozatalhoz szükséges érvényes igazolással, tanúsítvánnyal, engedéllyel.”
• Ajánlattevő, illetve a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója által működtetett konyhákon az elmúlt 3 évben nem került sor ételmérgezéssel vagy
ételfertőzéssel összefüggésben közegészségügyi korlátozásra vagy a
működés felfüggesztésére.
 Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához nyilatkozatát, miszerint a szolgáltatás teljes időtartama alatt kizárólag olyan gépjárműveket használ a szállításhoz, melyek megfelelnek a jogszabályokban előírt követelményeknek;
valamint a szállításhoz kizárólag olyan hőntartó edényzet használható fel,
mely megfelel az ide vonatkozó előírásoknak, rendelkezik a szükséges
engedélyekkel!
 Kérjük a megajánlott szolgáltatás részletes ismertetését. (a leírás részletessége olyan legyen, hogy abból Ajánlatkérő kellő biztonsággal meggyőződhessen arról, hogy a szolgáltatás megfelel az ajánlati dokumentációban meghatározott követelményeknek)
 Kérjük bemutatni a szakmai követelményeknél a táblázatos formában
meghatározott speciális diétáknak megfelelő eltérő ételkészítési technológiákat, az élelmiszer-beszerzést, különös tekintettel többek között a minőségbiztosításra, a folyamatok ellenőrzésére!
 Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az ajánlatában megnevezett, valamennyi - saját tulajdonú vagy bérelt - főzőkonyha üzemeltetésére vonat-
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kozó működési engedélyének másolatát, valamint a HACCP rendszer
működtetését igazoló tanúsítványának másolatát.
 Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatához csatolnia
kell az ajánlat teljesítésénél érintett telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról szóló, már legalább az ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt
megkötött, érvényes szerződésének másolatát, a rovar és rágcsálóirtási
tervét valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely szerint a rovar és rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és legalább az ajánlat beadását
fél évvel megelőzően megkezdődött!
 A szakmai követelmények részben kért egyéb nyilatkozatok, dokumentumok

Az ajánlatot alkotó főbb okmányok, igazolások, nyilatkozatok:
 Az ajánlati felhívás: III.2.1. - III.2.3. pontja szerinti, valamint a jelen ajánlati
dokumentációban előírt igazolások és nyilatkozatok, adatok megadása!
Lásd részletesen az „Ajánlat tartalma” felsorolásban megadottakat.

Az Önök munkájának megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő a Dokumentációban található (felhasználásra ajánlott) iratmintákat elektronikus
adathordozón is rendelkezésre bocsátja.

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”

KÉ - 6026 / 2011.

18/76. oldal

Az Ajánlat összeállítása
Az Ajánlatuk összeállításánál az „Ajánlati dokumentáció”-ban szereplő (és annak elektronikus mellékletén Ajánlattevőknek átadott ajánlott adatlapokat,
iratmintákat kérjük az ajánlatok könnyebb ellenőrzése érdekében, értelem
szerinti kitölteni és csatolni! (kérjük az adatlapok, nyomtatványok minden pontját kitölteni – szükség esetén „nem”, „nincs”, „ránk ez nem vonatkozik” megjegyzésekkel lehet ellátni a megfelelő pontokat, kérdéseket)
(Bár az adatlapok formai, kialakításától el lehet térni, azonban a megfelelő ajánlattétel,
valamint azok kiértékelhetősége érdekében felhasználásuk javasolt!)

Az Ajánlat tartalma (nyomtatott és elektronikus formában is) Kbt. 54. §, 249. § szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tartalomjegyzék (számozott!)
„Felolvasólap”
„Információs adatlap”
„Nyilatkozat I.”
„Nyilatkozat II.”
„Nyilatkozat III.”
Referenciák
Cégkivonat, aláírási címpéldány
„Bankinformációk”
A megajánlott szolgáltatás részletes bemutatása
Szerződés-tervezet kitöltve (magyar nyelven!)
Prospektusok (ha szükséges, - Ajánlattevő megítélése szerint)
Egyéb, az Ajánlattevő által fontosnak talált dokumentumok
Elektronikus adathordozó (az előírt tartalommal)

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”

KÉ - 6026 / 2011.

19/76. oldal

Javasoljuk, az összeállítás után ellenőrizzék a:
 az ajánlat előírt tartalmának megfelelően a dokumentumok teljeskörű becsatolását
 ajánlati biztosíték teljesítését
 a szükséges aláírások meglétét
 a szükséges (előírt formájú) oldalszámozások meglétét
 a becsatolt dokumentumok nyelvét – szükség esetén a fordításokat
 a javasolt „Iratminták” (amennyiben felhasználják azokat – mi ezt
ajánljuk!) minden pontjának (oldalszám hivatkozások is!) kitöltését
és becsatolását (valamint az azokban meghivatkozott dokumentumok becsatolásait is!)
 az esetleges „nemleges nyilatkozatok” megtételét is
 a megajánlott szolgáltatás ……. részletes ismertetését
 Az APEH, VPOP igazolások esetén – amennyiben csatolnak ilyeneket, - a Kbt. 63.§ (7) szerinti megfelelőségeiket
 Javasoljuk ellenőrizzék saját maguk is az interneten hozzáférhető
„OMMF adatbázisban” az Önök, alvállalkozóik és erőforrás szervezeteik megfelelősségét
 a becsatolt ”bankinfók” megfelelő tartalmát és dátumát – valamint
azt, hogy a „cégkivonat”-ban, az „Információs adatlap” –on és a
„bankinfók”-on lévő bankok, számlaszámok, és számlanyitási időpontok megegyeznek-e?!
 a kitöltött szerződés-tervezetet (az ajánlatban megadott adatokkal –
kérem külön ellenőrizzék, hogy a szerződés („esetleges szövegszerkesztési okból”) sem tartalmazzon ezen ajánlattal ellentétes (pl: más
- korábbi munkájukhoz tartozó, vonatkozó) adatot
 az ajánlattevő által elkészített elektronikus (CD, DVD) melléklet tartalmát és annak olvashatóságát is!
 a kész dokumentumok darabszámát és kötését
 a csomagolás módját
 a beadás időpontját, majd kellő időben gondoskodjanak a beadás
pontos helyére történő eljuttatásáról (vegyék figyelembe az esetleges torlódások, időjárási helyzet, baleset miatti késedelem lehetőségét is!)
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Egyéb előírások, tájékoztatások
Késedelmes ajánlatok
Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett,
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja! [Kbt. 88. § (1) a)]

Az ajánlatok módosítása, visszavonása
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig jogában áll ajánlatát módosítani, vagy visszavonni az Ajánlatkérőhöz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az Ajánlatkérő
hozzájárulásával sem módosíthatók! (Kbt. 77. § (2))
FONTOS!!!
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az értékelés elvégezhetőségének
érdekében a „Felolvasólap”-on megadott táblázat megfelelő részébe csak egy
számértéket írhatnak be! Amennyiben ez az érték az Önök számításai szerint
több adat átlagából határozható meg, akkor is csak egy számot tüntessenek itt
fel – természetesen amennyiben ez szükséges, akkor a számítást, a részleteket a dokumentációjuk más részén részletesen feltüntethetik, indokolhatják.
Az objektív kiértékelhetőség érdekében a táblázatban csak konkrét számértékeket tüntethetnek fel!
A korábbi években is előfordult, hogy az Ajánlattevők a közbeszerzési piaci
versenyhelyzetben esetenként a verseny tisztaságát, az általánosan elfogadott
szakmai szokásokat, etikai szabályokat sértő kötelezettségeket vállalnak (irreális ajánlati tartalmi elemeket határoznak meg) annak érdekében, hogy azokat
az Ajánlatkérő maximális pontszámmal értékelje valamely részszempont körében.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás eredményességének
elősegítése érdekében megajánlásaikat a verseny tisztaságának tiszteletben
tartásával, az általánosan elfogadott szakmai szokásoknak, továbbá az esetleges etikai szabályoknak megfelelően tegyék meg és ne vállaljanak irreális kötelezettségeket.
A Kbt. 86. § szerint (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles
írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevő ajánlatához és a becsült értékhez
viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz.
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(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem
tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az
indokolást.

Az Ajánlattétel egyéb feltételei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőknek kell viselniük. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem
tehető felelőssé, vagy kötelezetté az előzőekben említett költségekkel kapcsolatban, a Közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. Az
Ajánlatért, és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az
Ajánlattevő felel.

Egyéb szerződéses feltételek
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget az Ajánlattevőknek kell viselniük. Az Ajánlatkérő semmilyen módon
nem tehető felelőssé, vagy kötelezetté az előzőekben említett költségekkel
kapcsolatban, a Közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. Az Ajánlatért, és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az Ajánlattevő felel.
Az Ajánlatért, és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az Ajánlattevő felel.
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A Közbeszerzési eljárás lebonyolításának menete
Az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlati dokumentáció
A lehetséges Ajánlattevők a Közbeszerzési eljárás feltételeit rögzítő Ajánlati
dokumentációt - az ajánlattételi felhívás szerint - az ajánlattételi határidő lejárta előtt vásárolhatják meg. A dokumentáció az ajánlattételi felhívásnak megfelelően vehető át.
Az Ajánlattevő saját maga, vagy megbízottja útján vásárolhatja meg az Ajánlati dokumentációt.
Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele!

Az Ajánlat felbontása
Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatokat az Ajánlattevők jelenlétében bontja fel Ajánlatkérő képviselője.
Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. szerinti - erre feljogosított személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok bontásán minden, az ajánlattételi határidőig és az ajánlattétel
konkrétan meghatározott helyére beérkezett ajánlat részt vesz.
Az ajánlattételi határidő lejárata után, vagy más helyszínre érkezett ajánlatok
a Közbeszerzési eljárás további részében nem vehetnek részt.
(A Kbt. 88. § (1) a) szerint: az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be...)

Az ajánlatok bontásának ideje megegyezik az ajánlattételi határidővel!
Az ajánlatokat a beadási sorrendnek megfelelően egyenként bontják fel.
A bontáskor megvizsgálásra kerül az ajánlat sértetlensége.
Ismertetésre kerül - a „Felolvasólap” alapján


az Ajánlattevők neve,



címe (székhelye, lakóhelye), valamint



azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont
alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

Hiánypótlás lehetősége:

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”

Teljes körű!

(Lásd részleteiben Kbt. 83.§)
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Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatokat a Bírálóbizottság ellenőrzi, majd értékeli. A Bírálóbizottság legalább három tagú, az Ajánlatkérő által kijelölt személyekből áll.
Az ajánlatok értékelésének folyamán a Bíráló Bizottság először megvizsgálja,
az ajánlatokat érvényességi és alkalmassági szempontból az Ajánlati felhívás
és az Ajánlati dokumentáció alapján. Az érvénytelen ajánlatok és a szerződés
teljesítésére alkalmatlan Ajánlattevők ajánlatai a Közbeszerzési eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Az ajánlatok értékelésének folyamán a Bíráló Bizottság az Ajánlattevőknek
pontosító, felvilágosító kérdést tehet fel írásos formában (levél, fax), melyre az
Ajánlattevőnek a lehető legrövidebb időn belül, írásban válaszolnia kell a Kbt.
idevonatkozó előírásainak is a figyelembe vételével. A feltett kérdésekre adott
válasz azonban az ajánlata érdemi részét nem módosíthatja!
A Bíráló Bizottság döntését az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján hozza
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám határai:
alsó határa: 1
felső határa: 10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

1.

2.

3.

4.

Ajánlatkérő által az ellátottak teljes napi
étkeztetéséért („betegélelmezés”) fizetendő ellenszolgáltatás nettó értéke
(egy fő/napra vonatkozó nettó átlagár
Ft-ban - 2011. évi árakon)
Fizetési határidő (nap) a Kbt. 305. § (3)
g) szerinti részre
(Értékelési tartomány 15-90 nap)
Áremelkedés mértéke 2012-től évente a
az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói
árindex %-ában (1-100%)

Arányosítás a legkisebb értékekhez
pontszám = 9*(Xmin/X) + 1

Arányosítás a legnagyobb értékekhez
pontszám = 9*( X /Xmax) + 1

Arányosítás a legkisebb értékekhez
pontszám = 9*(Xmin/X) + 1

informatikai háttér, ami a kórházból törHa rendelkezik ajánlattevő ilyennel
ténő napi rendelések feladását és vissza10 pont,
igazolását kezeli és nyomon követhetően
regisztrálja.

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”

ha nem 1 pont
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Az ajánlatkérő által megadott értékelési tartományok esetén az
alábbiakat kérjük betartani ill. tudomásul venni:

Fontos:

1. Ezeknél a pontoknál nincs megadott értékelési tartomány (a realitások figyelembe vételével adhatók meg az értékek)
*Fontos: A megadott értéknek-nak tartalmaznia kell az adott szolgáltatáshoz/termékhez tartozó összes konkrét és járulékos költséget!
Ezen ár átlagár, ez azt jelenti, hogy egy hónapra számítottan a leszállított,
egy fő/napra vonatkozó nettó átlagárat kell a felolvasólapon szerepeltetni. (minden menű árát egységesen, ugyanazon az áron kell megadni és a számlázáskor szerepeltetni!)

2. A „minimális érték” betartása kötelező, az ez alatt megadott érték esetén az
ajánlat érvénytelen ! A felső érték felett megadott értékek esetén Ajánlatkérő
ezen értékeknél is csak a felső értéknek megfelelő 90 nappal veszi azt figyelembe a pontozás során!
3. Ennél a pontnál a megadott értékelési tartomány 1-100% az alsó érték alatt
megadott értékek esetén - 1%-al, a felső érték felett megadott értékeknél pedig 100%-al fogja azokat figyelembe venni Ajánlatkérő az értékelés során!
4. Előny (s 10 pontot kap erre a részszempontra ajánlattevő), ha rendelkezik
olyan informatikai háttérrel, ami a napi rendelések feladását és visszaigazolását kezeli és nyomon követhetően regisztrálja. (Legcélszerűbb, ha a Kórház
közvetlenül az ajánlattevő rendszerébe tudja bevinni az adatokat az interneten
keresztül. A kórház megfelelő konzultáció után engedélyezi az ehhez szükséges esetleges hardver és szoftverelemek telepítését a telephelyén.)

A közbeszerzési eljárás eredménye
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatát a Kbt.-ben megadott időtartamon belül végzi el.
Az eljárás eredményéről „összegezés” készül, melyet minden-, ajánlatot benyújtó Ajánlattevő írásban megkap.
Az eljárásnak a Kbt. (új) előírása szerint külön eredményhirdetése nincs!
Az Ajánlatkérő döntését az Összegezés kiküldése által közli.

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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Szerződéskötés
A Közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötendő szerződést (magyar nyelven)
felek a nyertes ajánlat tartalma szerint kötik meg, az ajánlati felhívásban ill.
dokumentációban megadott időben.

Figyelem:
A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

A szerződés teljesítésével kapcsolatban kérem tanulmányozzák át a Kbt. 304.305.§-ait is!

A jelen Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. megfelelő paragrafusai az irányadóak.

Minden Ajánlattevőnek sikeres ajánlattételt kívánva

Tisztelettel
2011. márciusa

Tapolcai Kórház
Egészségügyi Nonprofit Kft.

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
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Szakmai követelményrendszer
ÉTKEZTETÉS

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a tapolcai Kórház ellátottai részére az étkeztetés
biztosítása!

A Kórházi étkeztetés követelményei

Megrendelés: kizárólag írásban / dokumentálhatóan történhet.
Megrendelő a Szolgáltatónak a következő napi ellátotti létszámot a tárgynapot
megelőző nap 11:00 óráig e-mailben vagy elektronikus úton jelenti.
Előnyt jelent az értékelésnél, ha Ajánlattevő rendelkezik olyan informatikai háttérrel,
ami a napi rendelések feladását és visszaigazolását kezeli és nyomon követhetően
regisztrálja. (Legcélszerűbb pl., ha a Kórház közvetlenül az ajánlattevő rendszerébe
tudja bevinni az adatokat az interneten keresztül. A kórház megfelelő konzultáció
után engedélyezi az ehhez szükséges esetleges hardver és szoftverelemek
telepítését a telephelyén.)
Amennyiben a tárgynapon módosítani kell a létszámot, úgy Megrendelő a változást
− reggeli esetében

a tárgynapon 7:30 óráig,

− ebéd és vacsora esetében a tárgynapon 11:00 óráig
a Szállítónak e-mailben vagy elektronikus úton bejelenti.
Élelmezési (beteg) létszám megadása/jóváhagyása: ajánlatkérő élelmezésvezetőjének, dietetikusának vagy helyettesének feladata, előző nap 11 óráig.
A szerződés teljesítése során a Szállító köteles a betegélelmezésre mindenkor
érvényes mennyiségi és minőségi (napi alapanyagcsere, kcal, Harris-Benedicht
szerint) előírások betartásával, a szolgáltatás alapját képező étlapot (minimum 4
hetes forgóétlap) legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig összeállítani és
azt a Megrendelőnek (e-mailben, az átvétel visszaigazolásával, vagy papíralapon az
átvétel elismertetésével) átadni.
Megrendelő - az étlap átvételétől számított legfeljebb három munkanap elteltével - az
étlapot ellenőrzi és jóváhagyja, a jóváhagyásról a fenti módon a Szolgáltatót értesíti.
Amennyiben az étlappal kapcsolatban a Megrendelőnek bármilyen kifogása van, azt
haladéktalanul írásban is (e-mail) a Szolgáltató tudomására hozza és a
Szolgáltatóval egyezteti.

Szakmai követelmények
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Amennyiben a szóbeli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Megrendelő jogosult
az étlapot megváltoztatni és a változtatásokkal jóváhagyni, annak érdekében, hogy
az étrend a betegélelmezésre vonatkozó mindenkor hatályos előírásokat kielégítse.
A betegétkeztetés során biztosítani kell:
- a betegek részére az igény szerinti mennyiségű folyadékfogyasztás
lehetőségét állandó jelleggel,
- a diétáknak megfelelően a napi 3-6 szori étkezést
- a normál és a könnyű-vegyes étkeztetésben részesülő betegek számára
napi háromszori étkezést, ezen belül ebédre - amennyiben a beteg állapota
és terápiás igénye nem zárja ki - egy normál és egy könnyű-vegyes
menüből történő választás lehetőségét azzal, hogy az egyes étkezések
kötelező energiatartalom-eloszlása 35% reggeli, 40% ebéd és 25%
vacsora,
- az előző pontban meghatározott étkezéseken túl naponta egy alkalommal
kisétkezést,
- hetente két alkalommal - kedden és csütörtökön -, ha az(-ok) munkanapra
esnek, meleg vacsorát..
Egyéb:

Ajánlatkérő a megrendelés egyszerűsítése és korrekt kezelés szempontjából
a megrendeléseket elektronikus formában tervezi leadni. Ezen cél érdekében
értékeli, amennyiben Ajánlattevő informatikai rendszeréhez online
kapcsolatot tud kiépíteni.
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Teljesítési helyek: az étkeztetésben résztvevő fekvőbeteg ellátó osztályok
tálalóhelyei
−
−
−
−
−

Ápolási Osztály
Sebészeti Osztály
Belgyógyászati Osztály (földszint)
Belgyógyászati Osztály (emelet)
Barlangterápia Osztály

Az Osztályok elhelyezkedése telephelyen belül

Szakmai követelmények
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Teljesítés helyére juttatás ideje:
−
−
−
−
−
−

reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
hideg vacsora:
meleg vacsora:

08.00 óráig
10.00 óráig
12.00 óráig
15.00 óráig
15.00 óráig
17.00 óráig

Az étel kiszállítását a Szolgáltató saját gépjárművel és a saját hőtárolós
edényeiben, hideg élelem esetében megfelelően becsomagolva – a higiénés
előírások betartásával – végzi. A kiürült edényeket a Megrendelő általi
ételmaradék eltávolítása (pl. mosás, öblítés) után a Szolgáltató a következő
étel kiszállításakor, illetve hideg vacsora esetén a tárgynapon 14.00-15.00
között köteles elszállítani.
A szállításhoz használt edények mosogatásáról a Szolgáltató gondoskodik.
A fentiek irányadóak az ételmaradék elszállítására is.
Szállítási késedelem:
Amennyiben az étel kiszállítása a fentiekben megjelölt időpontokhoz képest
10-20 perces késéssel teljesíthető, úgy a késést a Szolgáltató haladéktalanul
köteles a Megrendelőnek telefonon bejelenteni.
Amennyiben a késedelem a 20 percet meghaladja, úgy a Szolgáltató a
késéssel érintett szállítási időpontonként 10.000 Ft késedelmi kötbért köteles
fizetni. Heti háromszori 20 perces, vagy egyszeri 40 perces késés a
Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.
Átvétel:
Megrendelő tálalóhelyein az étel átvételét, kiosztását, az ételminta vételt és
tárolást a Megrendelő által megbízott személyek végzik.
Megrendelő köteles a fenti személyek jogszabály által előírt egészségügyi
vizsgálatáról, munkaruházattal való ellátásáról folyamatosan gondoskodni.
Megrendelő a tálalóhelyeken köteles Tálaló lapon (Iratminta – „Átvételi űrlap”)
dokumentáltan átvenni az ételt, mennyiség és minőség szerint, az utóbbi
vonatkozásban érzékszervi minősítéssel is.
A meleg étel hőmérsékletét Megrendelő az étel átvételekor dokumentáltan
köteles ellenőrizni. Az étel hőmérséklete akkor megfelelő, ha annak
maghőmérséklete magasabb 60 °C foknál. Ha az étel maghőmérséklete a 60
°C fokhoz képest -5 °C fok eltérést mutat, úgy a Szolgáltató köteles az étel
melegítéséről 30 percen belül gondoskodni.
Kötelező a „tálalás ellenőrzőlap” használata.
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Hibás teljesítés:
Amennyiben egy hónapon belül az étel hőmérsékletével kapcsolatban a
Megrendelő három alkalommal a fenti, vagy az annál nagyobb eltérést
tapasztalja, úgy a Szolgáltató eltérésenként 10.000 Ft hibás teljesítési kötbért
köteles fizetni.
Egy hónapon belül háromnál több alkalommal tapasztalt -5 °C fokos eltérés az
előírthoz képest súlyos szerződésszegésnek minősül.
Amennyiben a kiszállított étel több, mint a lejelentett létszám, úgy a
Szolgáltató köteles a többletet visszavenni, és visszaállítani.
Amennyiben a kiszállított étel kevesebb a lejelentett létszámnál, úgy a
Szolgáltató köteles haladéktalanul a hiányt pótolni oly módon, hogy az étel az
aktuális szállítási időponthoz képest egy órán belül a betegeknek még
kiosztható legyen.
Amennyiben az étlap szerinti étellel nem lehet a hiányt pótolni, úgy a
Megrendelő élelmezésvezetőjének előzetes jóváhagyásával a hiány más
étellel is pótolható.
Amennyiben a tárgyhónapban a lejelentett létszámhoz képest az étel három
alkalommal kevesebb, úgy a szolgáltató alkalmanként 10.000 Ft hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A szolgáltatás havi három alkalomnál több alkalommal történő mennyiségileg
hiányos teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az étel kiosztása előtt 10
perccel – a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően - ételmintát vesz (50
gr minden ételből) és annak 48 órás, előírt hőmérsékleten történő tárolásáról
gondoskodik. A mintavételt és tárolást Megrendelő dokumentálja.
Az ételminta vételhez a tárolókat – a szükséges mennyiségben - a
Szolgáltatónak kell biztosítania.
A Szolgáltató jogosult bármikor, előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizni, hogy
a Megrendelő a mintavételre és tárolásra vonatkozó kötelezettségének az
előírásoknak megfelelően eleget tesz-e.
A Megrendelő az étel átvételével, kiosztásával és a minta vétellel megbízott
személyek nevét – tálalóhelyenként részletezve - a szerződés aláírásakor a
szolgáltatónak átadja és változás esetén a Szolgáltatót – legkésőbb a változás
előtti napon – írásban tájékoztatja.
Megrendelő az esetleges minőségi kifogásait haladéktalanul jelzi a
Szolgáltatónak. A kifogást a Felek kötelesek közösen haladéktalanul
kivizsgálják, a vizsgálat eredményét és a szükséges intézkedéseket pedig
írásban (jegyzőkönyv, vagy feljegyzés) dokumentálják.
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Ellenőrzés:
Megrendelő, illetve képviselője – előzetes értesítés nélkül is - jogosult a
Szolgáltatónál az élelmezéshez felhasznált nyersanyagokat, a technológia
folyamatokat, a tárolást, a higiénére vonatkozó előírások betartását a
Szolgáltató jelenlévő képviselőjével a helyszínen ellenőrizni.
Megrendelő az ellenőrzésről jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést készít. Az
ellenőrzés írásbeli dokumentuma tartalmazza az ellenőrzés idejét, helyét, azt,
hogy az ellenőrzés mire vonatkozott, az ellenőrzés megállapításait, a
jelenlévők nevét és aláírását.
Amennyiben az ellenőrzés során Megrendelő a technológiai folyamatok és a
higiénére vonatkozó előírások súlyos megsértését tapasztalja és a Szolgáltató
a hiányosságokat haladéktalanul nem szünteti meg, úgy Megrendelő, illetve
képviselője jogosult arra, hogy az ezen szerződés tárgyát képező szolgáltatás
körében a technológiai folyamatokra és a higiénés előírások betartására
vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottjainak a helyszínen utasítást adjon.
Tartalékkonyha
Amennyiben a Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit vis major helyzet
miatt (pl. elemi kár, stb.) teljesíteni nem tudná, gondoskodik arról, hogy
naponta legkevesebb 150 fő részére, a szolgáltatást – a szerződésben
foglaltaknak megfelelően, a vis major helyzet fennállása alatt -, helyette más
szolgáltató teljesítse.
Az ajánlathoz csatolni kell a „tartalékkonyha” adatait, működési engedélyének
másolatát!
Az ajánlathoz csatolni kell a tartalékkonyhával való megegyezés másolatát,
vagy a tartalékkonyha – ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem
régebbi – nyilatkozatát az együttműködésről.
Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlatában megnevezett, valamennyi - saját
tulajdonú vagy bérelt - főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó működési
engedélyének másolatát, valamint a HACCP rendszer működtetését igazoló
tanúsítványának másolatát.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot csatolni ajánlatához arról, hogy az általa, illetve a
Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója által működtetett konyhákon az elmúlt 3 évben
nem került sor ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggésben
közegészségügyi korlátozásra vagy a működés felfüggesztésére.
Az étkeztetés során figyelembe kell venni a mindenkori jogszabályi előírásokat az
ételek tápanyag- és energiatartalom (korcsoport életkori sajátosságainak
figyelembevétele) vonatkozásában (a felhívás megjelenésekor hatályos jogszabály:
67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek
előállításának feltételeiről ).
Az ételek I. osztályú, válogatott, friss alapanyagokból készüljenek, hozzáadott
tartósítószert nem tartalmazhatnak!
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Az étlap összeállításánál legyenek figyelemmel az étrend változatosságára, a
szezonalításra, valamint a szakmai előírásokra, követelményekre, javasolt
mennyiségekre, alapanyag összetételekre.
Egyéb követelményként ajánlatkérő elvárja, hogy az ételek elkészítéséhez sertészsír
helyett étolaj kerüljön felhasználásra! Az ételek előállításához génmanipulált termék
nem használható!
Nyersanyag norma (jelenleg): a rendelet szerinti nettó 550 Ft.
Kérjük, egy külön táblázatban szerepeltessék a nyersanyagérték-rezsiköltség
arányát, valamint az élelmezés főbb adatait !
Diéták

a betegösszetétel függvényében változhat!!

Diéták megoszlása (Tájékoztató adat!)
2010. Május 01.- 2010. December 31.-ig
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Könnyű-vegyes
Fehérjementes
180 gr CH
1000 Kalória
Pépes
Pancreatitis
Folyékony-pépes
160 gr CH
Epe-Májkímélő
Colitis ulcerosa
Tejmentes
160 gr CH pépes
Ulcus II.
Májkímélő feh.mentes
180 gr CH pépes
Ulcus III.
180 gr CH májkímélő
Májkímélő pépes
Laktózmentes
Chron
Vegetariánus
180 gr CH tejmentes
Gluténmentes
180 gr CH ulcus

53%
0,50%
23,5%
0,50%
8,50%
0,50%
2,60%
1,07%
3,40%
0,02%
0,03%
0,03%
1,70%
0,50%
1,75%
0,50%
1,12%
0,30%
0,06%
0,01%
0,08%
0,02%
0,02%
0,30%

a 25.diéta: mesterséges táplálás gyári szondatáppal,
vagy iható táppal
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Fekvőbeteg-intézményben alkalmazott legfontosabb diéták leírása
A fekvőbeteg intézményekben alkalmazott Egységes Diétás Rendszer (EDR):
-

Energia és tápanyag-összetétel szerinti változatok:
- Gyógyintézeti alapétrend.
- Energia- és fehérjegazdag étrend.
- Energiaszegény étrend.
- Fehérjeszegény étrend.
- Zsírszegény étrend.
- Módosított szénhidrát-összetételű étrend.
- Nátriumszegény étrend.

-

Elkészítési eljárások szerinti változatok:
- Normál változat.
- Könnyű-vegyes változat.
- Élelmi rostban gazdag változat.
- Rostszegény, kímélő fűszerezésű változat.
- Pépes változat.
- Folyékony változat.

-

Különleges diéták:
- Koleszterinszegény étrend.
- Gliadinmentes diéta.
- Purinszegény étrend.
- Enzymopathiák kezelésére szolgáló diéta.

-

Diagnosztikai étrendek:
- Kereső étrendek.
- Glukózterhelés előtti étrend.
- Gliadinmentes diéta.
-

Weber-vizsgálat előtti étrend.
Kolonoszkópiát előkészítő étrend.

Energia és tápanyag-összetétel szerinti változatok
Gyógyintézeti alapétrend
A kórházban fekvő betegek átlagos energia- és tápanyagszükségletét fedezi.
Az energiatartalom a csökkent fizikai aktivitáshoz alkalmazkodva naponta
7560–8400 kJ (1800–2000 kcal).
A tápanyagarányok az egészségmegőrző, kiegyensúlyozott táplálkozásra
jellemzők:
- Fehérje: 0,8–1,0 g/ttkg (12–15 energia%).
- Zsír: 1,0 g/ttkg (30 energia%).
- Szénhidrát: 4,0–5,0 g/ttkg (55–58 energia%).
Indikációs terület: diétát nem igénylő fekvő betegek.
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Energia- és fehérjegazdag étrend
Az anabolizmust elősegítő, roboráló jellegű étrend, melynek alkalmazásánál a fő
cél a megnövekedett fehérjeszükséglet és az ehhez szükséges energiatöbblet
fedezése.
Energiatartalom: 168–190 kJ/ttkg (40–45 kcal/ttkg).
Fehérjeszükséglet: 1,2–2,0 g/ttkg (15–20 energia%), melynek legalább fele
teljes értékű.
Az optimális hatás eléréséhez a fehérje beépüléséhez nélkülözhetetlen vitaminok
(B6- és B2-vitamin) bevitelét is szükséges növelni. Az anabolikus hatás eléréséhez
fontos, hogy az étrend 3000 mg-nál több káliumot és 500 mg magnéziumot
tartalmazzon.
Az energia- és fehérjegazdag étrend többek közt a különböző dúsítási eljárások
alkalmazásával, az étkezések gyakoriságának növelésével megvalósítható meg.
Indikációs terület: fokozott fehérjeveszteséggel járó állapotok (pl. égéssérülés),
fokozott ürítés a vesén keresztül, vagy eneterálisan (pl. colitis ulcerosa,Chron)
elégtelen fehérjeellátás (pl. anorexia nervosa), egyéb anyagcsere-elváltozások
(pl. lázas állapot), fokozott fizikai igénybevétel, várandósság, szoptatás.
Energiaszegény étrend
Az étrend célja a testtömeg csökkentése, melyet fokozatosan célszerű elérni. A
normál szükségletnél kevesebb energiabevitele mellett fontos az éhségérzet
csökkentése miatt a telítő értékről gondoskodni.
-

Az étrend energiatartalma: 6300 kJ/nap (1500 kcal/nap) alatt legyen, ami
megfelel 84–105 kJ/ttkg-nak (20–25 kcal/ttkg).
Az étrend fehérjetartalma, 1,2–1,4 g/ttkg,
Zsírtartalom: 0,4–0,8 g/ttkg.
Szénhidráttartalom: 2,0–4,0 g/ttkg (a hozzáadott cukor elhagyásával),
valamint 35–40 g élelmi rost bevitel.

Indikációs terület: exogén-endogén elhízás (pl. hyperlipoproteinaemiák, szív-ér
rendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség).
Fehérjeszegény étrend
A napi teljes fehérjebevitel 0,3–0,8/ttkg..
Indikációs terület: glomerulonephritis, pyelonephritis, praecoma és coma
hepatikum, táplálkozási allergiás állapotik,krónikus uraemia (LPLND
étrend),köszvény,polycythaemia vera.
Kis foszfor- és kis fehérjetartalmú étrend – LPLND (Low Phosphor Low
Nitrogen Diet) összeállításánál a beteg tápláltsági állapotát, a mindenkori
laborértékeket szem előtt tartva a dietetikusnak a következő paramétereket kell
szem előtt tartania:
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-

-

Fehérjeszegény: 0,4–0,6 g/ttkg, de legfeljebb 40 g/nap (a fehérjeanyagcseréből származó káros salakanyagok felszaporodásának
csökkentésére),
- 60–70%-a magas biológiai értékű fehérje.
Energiagazdag: 146–167 kJ/ttkg (35–40 kcal/ttkg).
Foszforszegény 500–700 mg/nap.
Nátriumszegény (hypertonia, ödéma miatt).
Meghatározott folyadékbevitel (előző nap ürített folyadékbevitel +500 ml).
Káliumbevitel csökkentése (diuretikumfüggő), 1500–2500 mg/nap.
Kalciumbevitel növelése 1200–1500 mg/nap, gyakran gyógyszeres kalciumés D-vitamin-pótlás.
Célzott, körültekintő nyersanyagválogatás:
- kenyér helyettesítésére fehérjeszegény kenyér,
- liszt helyettesítésére keményítők,
- rizs és tészta helyettesítésére fehérjeszegény rizs és fehérjeszegény
tészta,
- tojás helyettesítésére tojáspótló por,
- speciális (3 g/100g fehérjetartalom alatti) kekszek, édességek,
- csökkentett mennyiségben nagy fehérje- és foszfortartalmuk miatt: tej
és tejtermék, hús, tojás, hal,
- csökkentett mennyiségben:
- nagy kálium- és foszfortartalom miatt: száraz hüvelyesek, olajos
magvak,
- nagy nátriumtartalom miatt: füstölt áruk, konzervek, félkész és kész
élelmiszerek.

Zsírszegény étrend
A napi zsírtartalom 0,3–0,8 g/ttkg lehet, a mennyiségi korlátozáson kívül azonban
a zsiradékokat minőségük – zsírösszetétel és emészthetőség – alapján is
rangsoroljuk. Általános követelmény, hogy az adható zsiradék fele esszenciális
zsírsav-összetételű legyen.
Indikációs terület többek közt: gastritis, enteritis, pancreatitis, epebetegségek, akut
és krónikus hepatitis, hyperlipoproteinaemiák, psoriasis,.
A metabolikus szindróma esetén a kórházi terápia része a dietetikus által
pontosan meghatározott diéta:
- Energiatartalom (individuális) mérsékelten energiaszegény: optimális
testtömegre számított 20 kcal/ttkg.
- Fehérjetartalom 0,8 g/ttkg.
- Az étrend szénhidráttartalma az összes energia 50–60%-a.
- Az étrendben a hozzáadott cukor korlátozása (<5–8 energiaszázalék).
- A szénhidrátforrások közül a kis (<55) glikémiás indexűek használata.
- Társuló csökkent glükóztolerancia esetén, valamint manifeszt
cukorbetegség fennállásakor az étrend natívcukormentes.
- Zsírszegény. A napi összes energiamennyiség 25%-a. Lényeges a
különböző zsírsavak arányának megoszlása.
- Telített zsírsavak (saturated fatty acids, SFA): az össz energiafelvétel
legfeljebb 7%-a.
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-

- Egyszeresen telítetlen zsírsavak (monounsaturated fatty acids, MUFA)
az összenergia-bevitel 15%-át adják.
- Többszörösen telítetlen zsírsavak (polyunsaturated fatty acids, PUFA)
az összes energiabevitel 7–8%-át eredményezzék. Két kiemelendő
típusuk: az ω-3- és ω-6- zsírsavak.
- Az étrend koleszterintartalma naponta 200–300 mg között legyen.
Az étrend élelmi rostból naponta 30–40 g-ot tartalmazzon.
Nátriumbevitel: az egészséges táplálkozásra vonatkozó nátrium (2000
mg/nap), ha nincs hypertonia.
Az étrend optimális káliumtartalma 3500 mg/nap (fokozza a nátrium ürítését
a renális reabszorpció gátlásával).
Az étrend optimális kalciumtartalma 800–1000 mg/nap, magnéziumtartalma
350 mg/nap.
Növényi szterinek: a napi ajánlott mennyiség minimálisan 800 mg (FDA).
Megfelelő folyadékbevitel.
Szükség szerinti nyersanyag-válogatás és alkalmazott konyhatechnológia.

Módosított szénhidrát-összetételű étrend
Elsősorban a cukorbetegség kezelésében alkalmazott étrend.
Indikációs terület: diabetes mellitus, csökkent glukóztolerancia.
-

Energiatartalom (tápláltsági állapottól függő), optimális tápláltsági állapotú
beteg esetén: napi 30 kcal/ttkg.
Szénhidrátbevitel: az össz energiafelvétel 50–55%-a.
- A szénhidrátforrások közül a kis (<55) glikémiás indexűek használata
(nyersanyag-válogatási szempont).
- Minden étkezésnél a megfelelő szénhidrátmennyiség biztosítása.
- A napi szénhidrátbevitel ajánlott elosztása a kezelés függvényében (42. táblázat).
táblázat. A kezelésfüggő szénhidrátbevitel eloszlása
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
Utóvacsora
o
o
o
o
o

OAD
15– 20%
5–10%
30–35%
5–10%
20–25%

Inzulin vagy Inzulin+OAD
15–20%
5–10%
30– 5%
5–10%
20–25%
5–10%

Analóg
25%
40%
35%

Fehérjebevitel: az össz. energia bevitel 15–20%-a.
Zsírbevitel: az össz. energia-bevitel legfeljebb 30%-a.
35 g-nál több élelmirost-bevitel.
Gyakori, ötszöri-hatszori étkezés (kivétel egyes kezelési formák).
Megfelelő nyersanyag-válogatás:
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Nátriumszegény étrend
A sószegény étrend bármely tápanyag-összetételű étrendhez kapcsolódhat,
amelynek két fokozata különböztethető meg:
- nyersanyag-válogatással, sózás nélkül 1000–2000 mg/nap nátriumbevitel,
- konyhasó nélkül készült, valamint a nagy nátriumtartalmú ételek kerülése
(napi 3–5 g konyhasóbevitel).
Indikációs terület: hypertonia, cardialis dekompenzáció, infarktus, nephritis,
nephrosis szindróma, ödéma képző elváltozások.
Hypertonia esetén a fekvőbeteg intézményekben egyéb betegség hiánya esetén a
dietetikus által összeállított étrendi javaslat:
- Túlsúly esetén energiaszegény 84–105 kJ/ttkg (20–25 g/ttkg).
- Zsírszegény 0,8 g/ttkg.
- A telített, egyszeresen és többszörösen telített zsírsavak aránya
1:1,2:0,8.
- Fokozott ω-3-zsírsavbevitel.
- Nátriumszegény: nátriumbevitel javasolt korlátozása 1500–2000 mg/nap.
- Káliumbő: az étrend optimális tartalma 3500 mg/nap (fokozott vasodilatator
aktivitású).
- Magnéziumgazdag: az étrend optimális magnéziumtartalma: 350–500
mg/nap.
- Kalciumbő: ha egyéb tényező nem befolyásolja, 1200 mg/nap.
- Élelmi rostban gazdag: 35–45 g.
- Kardiprotektív étrend nyersanyag-válogatási és konyhatechnológiai
javaslatai.

Különleges diéták
Koleszterinszegény étrend
A diéta naponta 200 mg-nál kevesebb koleszterint tartalmaz, melynek
megvalósítása csak tudatos nyersanyag-válogatással érhető el.
Indikációs terület: minden hypercholesterinaemiával járó kórkép, pl. nephrosisszindróma, diabetes mellitus, kardiovaszkuláris betegségek.
Hyperlipoproteinaemia/Hypercholesterinaemia: a liporoteinek által szállított lipidek
(koleszterin, triglicerid vagy mindkettő) magas szintje a vérben.
Összeállított diéta főbb jellemzői:
- Energiaszükséglet a testtömeghez igazodó, elhízás esetén energiaszegény
(84–105 kJ/ttkg (20–25 kcal/ttkg).
- Fehérjebevitel: az összenergia 10–20%-a.
- Zsírbevitel: az összenergia 20–25%-a.
- Telített zsírsavak (SFA) csökkentése maximum 10 energia%.
- Transzzsírsavak (TFA) csökkentése 2 energia% alá.
- egyszeresen telítetlen zsírsavak (MUFA) maximum 12 energia%.
- többszörösen telítetlen zsírsavakon (PUFA) belül, az ω-3-zsírsavak
maximum 2 energia%, az ω-6-zsírsavak maximum 6–8 energia%.
- P/S arány 1.
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-

- Koleszterinbevitel: maximum 200 mg/nap.
Rostfogyasztás: 35–45 g/nap.

Gliadinmentes diéta
A búza, az árpa, a zab és a rozs sikérfehérjéje tartalmaz glutén (a gliadin a
glutént alkotó alkoholban oldódó fehérjefrakció) frakciót. Ez az étrend még
nyomokban sem tartalmazhatja a fenti gabonaféléket, sem azok származékait.
A gliadinmentes diéta pontos betartása a rejtett gluténforrások (pontosan nem
deklarált összetételű élelmiszer-ipari termékek, különböző gliadintartalmú
adalékanyagok, gyógyszerek vivőanyagai) miatt igen nehéz. A diéta a cöliákia
kizárólagos kezelési módja.
Az alkalmazott dietoterápia legfőbb jellemzői:
- A kórokként számon tartott glutén teljes elhagyása az étrendből.
- Gluténtartalmú élelmiszerek gluténmentes alternatíváinak alkalmazása:
- törzskönyvezett gluténmentes termékek,
- Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank hatályos
listája,
- Megfelelően alkalmazott konyhatechnológiák (térben és időben történő
elkülönítés, szennyeződés elkerülése).
- A cöliákia terápiája szempontjából kérdéses adalékanyagok
(állományjavító-, módosító- és aromaanyagok, ízfokozók,
édesítőszerek), élelmiszer-technológiai segédanyagok (kenőanyagok,
lesülést és tapadásgátlók, formaleválasztók, fényezésre használt
anyagok) ismerete, étrendbe kerülése:
- maláta, vitalis glutén, keményítő (ha eredete nem egyértelmű),
amilóz, amilopektin, karboxil-metil keményítő, módosított
keményítő, hidrolizált növényi termékek, fehérjeizolátum és
koncentrátum, hidrolizált fehérjék (ha eredete nem egyértelmű).
Purinszegény étrend
A diéta a hagyományos étrenddel elfogyasztott 600–1000 mg purin helyett napi
200 mg purinnál kevesebbet tartalmazzon. Ez megfelelő nyersanyag-válogatással
(kis purintartalmú, összetett szénhidrátban gazdag élelmiszerek) és alkalmazott
konyhatechnológiával (előfőzés) érhető el.
Indikációs terület: sejtszéteséssel járó kórképek (pl. leukosis), purinanyagcserezavar (köszvény).
A diéta főbb jellemzői:
- Általában energiaszegény 84–105 kJ/ttkg (20–25 kcal/ttkg).
- Fehérjetartalom: 0,8 g/ttkg, 50–60%-a növényi eredetű. Nagy purintartalmú
fehérjeforrások kerülése.
- Zsírbevitel: az össz-energiafelvétel legfeljebb 30%-a.
- Szénhidráttartalom: 3–5 g/ttkg, szénhidrátok általában purinürítő hatásúak,
kivéve a fruktóz.
- Purinbevitel: 100–200 mg/nap.
- Folyadékbevitel: 2–3 l/nap (alkalikus gyógyvizek, gyógyteák).
- Étkezési ritmus: ötszöri-hatszori étkezés, kis mennyiségekben.
- A diéta előírásait figyelembe, véve az egészséges táplálkozás irányelvei.
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Az egységes diétás rendszer ételkészítési változatai
Folyékony változat
A folyadékból és a száj hőmérsékletén folyékonnyá váló híg pépekből,
kocsonyákból, zselékből álló étrend, amely rendszerint dúsított formában,
lehetőség szerint minél több étkezés során kerül fogyasztásra. a folyékony
formában alkalmazott diéták jelentik a legkisebb megterhelést a szervezet és
ezen belül az emésztőrendszer számára.
Pépes változat
Pépes konzisztenciájú táplálékokból és folyadékokból álló étrend, amelyben
jelentős szerepet kap az energia- és fehérjedúsítás.
Rostszegény változat
Növényi eredetű, emészthetetlen nyers rostokban szegény alapanyagok
felhasználásával, a rostcsökkentő ételkészítési eljárások segítségével
előállított étrend, amelyekből az erős fűszerek és a zsírban gazdag élelmi
anyagok hiányoznak. A diéta nyersrosttartalma 50 mg/testtömeg-kg értéknél
kevesebb.
Könnyű-vegyes változat
Konzisztencia, rost- és fűszertartalom, valamint az alkalmazott ételkészítési
eljárások tekintetében a rostszegény és a normál változat közötti diéta.
Tápanyag-összetétel:
- energia:9,2-10 MJ (2200-2400 kcal);
- fehérje:80-100 g;
- zsír:80-90 g;
- szénhidrát: 270-300 g.
Diétás rostban gazdag változat
Diétás rostból a napi szükséglet 35-40 g. a vízben nem oldódó diétás
rostokat(cellulóz , hemicellulóz, lignin) tartalmaz.
A gyógyintézeti alapétrend normál változata
A gyógyintézeti normál változat az alkalmazottak, a fennjáró betegek normális
konyhatechnikával elkészített étrendje.
******************
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Biztosítani kell normál, könnyű-vegyes, és a jogszabályban előírt (összes)
egyéb diéták kiszolgálását, a táplálkozási szakemberek által kidolgozott
ajánlások figyelembe vételével.
Jelenleg az ellátottak étkeztetésének több, mint 50%-át a könnyű-vegyes diéta
teszi ki. A fennmaradó ~50 %-ot az egyéb diétaféleségek.
Elvárás: a tápanyagigényt kielégítő, ízletes, esztétikusan tálalt, változatos,
idényjelleget tükröző ételek biztosítása.
A szakhatósági előírások szerint a Megrendelő / ellátott asztalára kerülő étel
maghőmérsékletének +60 °C feletti értéket kell mutatnia.
Kiszállítás
Az étel kiszállítását a Szolgáltató saját gépjárművel és a saját hőtárolós
edényeiben, hideg élelem esetében megfelelően becsomagolva – a higiénés
előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával – végzi.
A szállításhoz kizárólag olyan hőntartó edényzet használható fel, mely
megfelel az ide vonatkozó előírásoknak, rendelkezik a szükséges
engedélyekkel, melyről szóló nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell (a
szállító edényzet engedélyeinek fénymásolatát a szerződéskötéskor
Ajánlatkérő részére át kell adni!)!
A kiürült edényeket a Szolgáltató a következő étel kiszállításakor, illetve hideg
vacsora esetén, a tárgynapon 14:00-15:00 között köteles elszállítani.
A szállításhoz használt edények mosogatásáról a Szolgáltató gondoskodik.
Az élelmiszerek csomagolásának is meg kell felelnie a mindenkori jogszabályi
előírásoknak! (így pl: a többek között a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes

rendelet a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló rendelet 9. §-ban, továbbá a
2008. évi XLVI. törvényben előírtaknak)

Élelmiszerhulladék
Az élelmiszerhulladék gyűjtését könnyen mosható, fertőtleníthető, zárható
edényben kell.
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék („moslék”) elszállításáról
Szállítónak naponta kell gondoskodni! (14 és 15 óra között)
A szállítójárművek alkalmassága
Kiszállítás: megfelelő kialakítású és felszerelésű gépkocsival; a felhasználási
helyig megfelelő hőmérsékletet biztosító konténerekben.
A kiszállítást végző járműveknek a szükséges engedélyekkel rendelkezniük
kell. Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi, a szolgáltatásban résztvevő
gépjármű engedélyét (ÁNTSZ engedély) másolatban!
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához nyilatkozatát, miszerint a szolgáltatás
teljes időtartama alatt kizárólag olyan gépjárműveket használ a szállításhoz,
melyek megfelelnek a jogszabályokban előírt követelményeknek!

Szakmai követelmények

15/16. oldala

Tapolcai Kórház - étkeztetés

41/76. oldal

A mennyiségi és minőségi átvételt az intézet által kijelölt személy végzi.
Ételszállító munkatársak
Az ételszállítóknak lehetőség szerint „egyenruhával”, valamint ezen személyek
azonosítására szolgáló fényképes kitűzővel, vagy igazolvánnyal kell
rendelkezniük.
Speciális ellenőrzés
Évente 2 alkalommal, véletlenszerűen kiválasztott időpontban ajánlatkérő
jogosult ajánlattevő költségén a leszállított étel hatósági bevizsgáltatására.
Indokolt esetben ajánlatkérő további vizsgálat elvégeztetésére is fenntartja a
jogot. (Minden hatósági vizsgálat költsége ajánlattevőt terheli!)
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatához csatolnia kell az ajánlat
teljesítésénél érintett telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról szóló, már legalább
az ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes
szerződésének másolatát, a rovar és rágcsálóirtási tervét valamint egy arról szóló
nyilatkozatot, mely szerint a rovar és rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és
legalább az ajánlat beadását fél évvel megelőzően megkezdődött!
A szolgáltatás teljesítése során ajánlattevőnek meg kell felelnie az ajánlat tárgyával
összefüggő jogszabályoknak, így különösen az alábbi jogszabályoknak
− a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,
− az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
minimumfeltételekről 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet

szakmai

− az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. (X.
23.) EüM-BkM együttes rendelet,
− a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.)
GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet,
− az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai
feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 68/2007. (VII. 26.)
FVM-EüM-SZMM együttes rendelet
− a Magyar Élelmiszer könyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező
előírásokról szóló 57/2004.(IV.24.) FVM rendelet
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Iratminták

KÉ- 6026 / 2011.

A mellékletben szereplő adatlapok, iratminták használata nem kötelező, ám javasolt!
A kötelezően előírt nyilatkozatokat az iratminták közt szereplő dokumentumoktól eltérő formátumban is elfogadjuk, az iratmintát az Önök munkájának, valamint az ajánlatok összehasonlíthatóságának megkönnyítése érdekében javasoljuk!
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Nyilatkozat I.



Nyilatkozat II.



Nyilatkozat II.



Referencialista



Referencia igazolás



Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérés
a Kbt. szerint (csak akkor kell kitölteni, ha kérdést kíván feltenni!)



Átvételi űrlap (minta – csak a teljesítés esetére!)
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Felolvasó lap
Ajánlattevő neve:

...............................................................................

címe:

...............................................................................

közös ajánlattétel esetén mindegyik résztvevő felsorolandó

Az ajánlat tárgya:

Vállalkozási szerződés- melynek célja ajánlatkérő kórházában a
betegélelmezés: az ételek elkészítése (ajánlattevő konyhájában)
és kiszállítása (melegen tartó edényzetben) a kórház 5 tálalóhelyére, majd a kitálalást követően a szállító- edényzet visszaszállítása
ajánlattevő konyhájába és elmosogatása, továbbá a szolgáltatás
során keletkező veszélyes hulladék megfelelő összegyűjtése, ártalmatlanítása.

Ajánlatkérő által az ellátottak teljes napi étkeztetéséért („betegélelmezés”) fizetendő ellenszolgáltatás nettó értéke (egy fő/napra vonatkozó nettó
átlagár Ft-ban - 2011. évi árakon)*

Nettó:….……..…………HUF/fő/nap
ÁFA:…………………….HUF/fő/nap
Bruttó:………………….HUF/fő/nap

* A megadott ár tartalmazza az összes konkrét és járulékos költséget; ezen
felül ajánlattevő nem jogosult ajánlatkérőtől semmilyen egyéb költséget, díjat…
igényelni!

Fizetési határidő (nap) a Kbt. 305. § (3) g) szerinti
részre
(15-90 nap)
Áremelkedés mértéke 2012-től évente az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói árindex %-ában
(1- 100%)

informatikai háttér, ami a kórházból történő napi
rendelések feladását és visszaigazolását kezeli és
nyomon követhetően regisztrálja.

……………….. nap

………,… %
két tizedes pontossággal kérjük megadni!!

Ajánlattevő:
rendelkezik ilyennel
nem rendelkezik ilyennel
a megfelelő aláhúzandó

Fizetési feltétel:
………………………………………………………………………………………
A szerződés időtartama:
2011. május 14.-től határozatlan időre
Az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételeit teljes körűen áttanulmányoztam, megismertem és azokat elfogadtam, ajánlatomat azok ismeretében és
előírásaik szerint tettem!
Kelt, …………………..
cégszerű aláírás

44/76. oldal

Részletezve (átlagárak - egy hónap átlagában):

−
−
−
−
−
−

reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
hideg vacsora:
meleg vacsora:

…………...…Ft/fő
………………Ft/fő
…………...…Ft/fő
…………...…Ft/fő
…………...…Ft/fő
…………...…Ft/fő

Kelt, …………………..
cégszerű aláírás
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Információs adatlap

Közös ajánlattétel esetén mindegyik résztvevőnek külön-külön kérjük kitölteni!

1. Az ajánlattevő: ...................................................................................................
címe: ..........................................................................................................
telefonszáma: ………………………… Faxszáma: ......................................
e-mail: .........................................................................................................
weblap címe: .............................................................................................
a Kkvt. Hatálya alá tartozik:
igen
nem
Ha igen, a Kkvt. szerint ……………..………………….vállalkozásnak minősül!
Közös ajánlattétel esetén, szerepe a teljesítésben:……………………………………………………

gyors elérhetőség esetére:
név:…………………………

(telefon/mobil szám): .................................

a cég képviseletére jogosult személy: ...................................................................
az ajánlattal kapcsolatban

nyilatkozattételre felhatalmazott személy: .............................................

mobilszáma: .......................................................

cégjegyzék száma:................................................................................................
adószáma:.............................................................................................................
ajánlattevő számlavezető bankja(i) és számlaszáma(i)
- (cégkivonattal is egyezően!)
S.sz.

A Bank megnevezése,
címe

Számlaszáma

Időszak
-tól -ig

az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozóan a fentieken kívül egyéb bankszámlával nem rendelkeztünk!
Amennyiben a szerződés teljesítéséhez igénybe vesz Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozót a
bankszámlákkal kapcsolatos táblázatot neki is külön ki kell tölteni!

Információs adatlap 1. oldala
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A Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozó számlavezető bankja(i) és számlaszáma(i)

- (cégkivonattal is egyezően!)
S.sz.

A Bank megnevezése,
címe

Számlaszáma

Időszak
-tól -ig

az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozóan a fentieken kívül egyéb bankszámlával nem rendelkeztünk!

Minősített ajánlattevő (Kbt szerint!):

igen

nem

Határozat száma:…………………….. dátuma:………………………….
Érvényessége:…………………………………..
Besorolása:………………………………………
2. Ajánlattevő a teljesítés során kíván-e „10% alatti alvállalkozót” igénybe venni:
igen

nem

Ha igen, a közbeszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe: [Kbt.71.§ (1) a)] .……………………………………….
3. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó: [Kbt.71.§ (1) b)]
Megnevezése: ......................................................................................................
(címe: ....................................................................................................................
telefonszáma:……………………………Faxszáma: ..............................................
e-mail száma: .......................................................................................................
gyors elérhetőség esetén(telefon/mobil szám): .....................................................
az ajánlattal kapcsolatban

nyilatkozattételre felhatalmazott személy: .............................................

mobilszáma: ..................................................... )
a munkában való részesedés %-a: ................................................................... %
milyen munkaterületben érdekelt: .........................................................................
szükség esetén értelemszerűen ismételni és kitölteni több „alvállalkozó” ill. válasz esetén

4. A szükséges alkalmassági követelmények teljesítéséhez támaszkodik-e más
szervezetek erőforrásaira (erőforrás szervezet):
igen
nem
Ha igen, milyen követelmények teljesítésénél:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Az „erőforrás szervezet” megnevezése:……………………………………………
címe: ...................................................................................................................

Információs adatlap 2. oldala
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telefonszáma: ………………………… Faxszáma: ................................................
e-mail: ..................................................................................................................
cégjegyzék száma: ..............................................................................................
adószáma: ...........................................................................................................

Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll-e fenn:
igen

nem

A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

5.1. Ajánlattevő a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény hatálya alá tartozik-e
igen
nem
A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

5.2. Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozik
igen
nem

6. Egyes kötelező nyilatkozatok:

A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

− A megajánlott és a teljesített szolgáltatás kielégíti a megadott szakmai követelményeket, jogos felhasználói elvárásokat és a vonatkozó előírásokat, szabványokat, valamint
(amennyiben ezt felhasználásuk megköveteli) rendelkeznek az összes, forgalomba
hozatalhoz szükséges érvényes igazolással, tanúsítvánnyal, engedéllyel.
− Ajánlattevő, illetve a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója által működtetett konyhákon
az elmúlt 3 évben nem került sor ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggésben közegészségügyi korlátozásra vagy a működés felfüggesztésére.
− Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ajánlathoz a ………… oldalakon csatolta az ajánlat teljesítésénél érintett telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról szóló, már legalább az
ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének
másolatát, a rovar és rágcsálóirtási tervét valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely
szerint a rovar és rágcsálóirtás ezen telephelyeken folyamatos és legalább az ajánlat
beadását fél évvel megelőzően megkezdődött!

− Tudomásunk van róla és elfogadjuk, hogy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója (a Kbt. 69. § (8) bekezdésének fennállta esetén a
10 % alatti alvállalkozó esetében is), valamint az erőforrást nyújtó szervezet
jelenlegi állapotának megfelelő okmányokat:
a.) vállalkozói igazolványát, ill. az ajánlata beadását megelőző 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát (eredeti vagy másolat).
b.) az ajánlatban aláíró - cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya (eredeti vagy másolat).
c.) az esetleges változásbejegyzés iránti kérelem példánya (eredeti vagy
másolat), vagy a változásbejegyzés iránti kérelem nemlegességéről tett
cégvezetői nyilatkozat ,
d.) folyamatban levő cégeljárás esetén, amennyiben ahhoz nem szükséges
változásbejegyzés iránti kérelem csatolása, szükséges ennek tartalmáról, ill. okáról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat becsatolása

Információs adatlap 3. oldala
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e.) egyesüléssel, szétválással, beolvadással és átalakulással kapcsolatos
cégeljárások kezdeményezésére vonatkozó beadványok példányát (másolatban), vagy a fenti cégeljárások nemlegességéről tett cégvezetői nyilatkozatot.
Az alábbiakat szükség szerint többszörözni lehet (…alvállalkozó, erőforrás szervezet igénybevétele esetén)a megfelelő résztvevő külön megjelölésével:

− az ajánlat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni
vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát az ajánlat …….oldalain
becsatoltuk
igen
nem
A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

− az ajánlatban cégszerűen aláíró összes személy aláírási címpéldányait, egyéni
vállalkozó esetén a banki aláírási címpéldány másolatát az ajánlat
…….oldalain becsatoltuk
igen
nem
A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

−

Ajánlatukba becsatolták az APEH ill. VPOP igazolásokat (vagy együttes igazolást) - a Kbt. 63. § (7) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - (vagy
együttes igazolást) ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint az erőforrás szervezet részéről (Utóbbi kettő esetében csak akkor amennyiben ajánlattevő
felhasznál ilyeneket)

igen

nem

A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

− a változásbejegyzés iránti kérelem másolatát az ajánlat ……. oldalán becsatoltuk v a g y
nincs változásbejegyzés iránti kérelmünk folyamatban
A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

− folyamatban levő cégeljárás esetén, amennyiben ahhoz nem szükséges változásbejegyzés iránti kérelem csatolása, ennek tartalmáról, ill. okáról szóló
cégszerűen aláírt nyilatkozatunkat az ajánlat ……. oldalán becsatoltuk
vagy

nincs ilyen eljárás folyamatban
A meg fele lő n yilatko zat a láhú zan dó

− egyesüléssel, szétválással, beolvadással és átalakulással kapcsolatos
cégeljárások kezdeményezésére vonatkozó beadványok másolatát, az ajánlat
……. oldalán becsatoltuk,
vagy

nincsenek ilyen cégeljárások
A megf ele lő nyila tko zat a láhú za n dó

Kijelentem, hogy az „Információs adatlapon” megadott (kitöltött) adatok a valóságnak
megfelelnek!
Dátum
cégszerű aláírás

Információs adatlap 4. oldala
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Nyilatkozat I.1

a kizáró okokra és a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) által meghatározott kizáró okok-, így különösen a
• 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai;
• 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai;
• 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai hatálya alá.
A Kbt 70.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadom, az általam képviselt ajánlattevő a szerződés megkötésére és
teljesítésére képes és alkalmas, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük
és teljesítjük az ajánlatunkban közölt ellenszolgáltatásért.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint …..vállalkozásnak
minősül.
Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Kijelentem továbbá, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és azok ellenőrzéséhez hozzájárulunk! Tudomásul vesszük, hogy valótlan
adatok közlése az eljárás további szakaszából való kizárásunkat vonja maga
után!
Kelt

cégszerű aláírás

1

Megfelelően alkalmazandó ajánlattevőre, alvállalkozóra, erőforrás szervezetre

Cégvezetői nyilatkozat II.

1. oldala
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Nyilatkozat II.

Ajánlattevő(k)nek és alvállalkozójának külön-külön ki kell töltenie

Alulírott, a ……………………………. (…………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom az általam
képviselt ajánlattevő vonatkozásában az alábbiakról:
A Kbt. 71. § (1) d) pontja alapján nyilatkozom, hogy * 2
• a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozónk: (név, cím, adószám)
…………………………………………………………………………………. /
• nyilatkozom, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót nem kívánunk bevonni.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt
cégszerű aláírás

2

A nem kívánt szövegrész törlendő!!!

Cégvezetői nyilatkozat II.

2. oldala
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NYILATKOZAT III.
Az ajánlat tárgyára vonatkozó előző évek forgalmáról
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által töltendő ki!(adott esetben)

Közös ajánlattétel esetén mindegyik résztvevőnek külön-külön ki kell tölteni!

Alulírott .................……………………., mint a(z) ..................................……...........
cégjegyzésre jogosult képviselője
kijelentem,
hogy:
− Az előző évek teljes nettó árbevétele (tájékoztatásul):
−
−

2009. ............................................ eFt
2010. ............................................ eFt

− A közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele:
−
−

2009. ............................................ eFt
2010. ............................................ eFt

Tájékoztatásul közlöm, hogy az általam képviselt cég létesítő okiratának kelte:
…………………………..
Dátum
cégszerű aláírás

Nyilatkozat (eredmény, …) 1. oldala
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Referencialista
2008.-2010.

A Kbt. 68. § (1) a) pontja szerinti ajánlatkérő
Ellenszolg. összege
A szerződés megnevezése, Szerződéskötő fél megneve- A referenciát igazoló személy (ne- (nettó HUF) vagy a korábbi
teljesítés helye
zése, címe
ve, címe, telefonszáma)
szállítás mennyiségére utaló
más adat

Teljesítés ideje
(év, hó)

A Kbt. 68. § (1) b) pontja szerinti ajánlatkérő
Ellenszolg. összege
A szerződés megnevezése, Szerződéskötő fél megneve- A referenciát igazoló személy (ne- (nettó HUF) vagy a korábbi
teljesítés helye
zése
ve, címe, telefonszáma)
szállítás mennyiségére utaló
más adat

Teljesítés ideje
(év, hó)

Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója rendelkezik a
2008-2010 évek időszakából összesen legalább 1 db legalább 150 főre - közétkeztetés (kiszállítással) - vonatkozó referenciával.
Kelt 20 ….

Referencialista

cégszerű aláírás

1. oldala
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Referencia igazolás
2008- 2010 évekről

A referenciaigazolást kérő (vállalkozó) neve, címe:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Megrendelő (referenciaigazolást adó) neve, címe:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
A szerződés pontos megnevezése, tárgya : ......................................................................
Az ellenszolgáltatás nettó összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat:

..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………..................... …………………..Ft
A szerződés teljesítésének időpontja: ...............................................................................
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
Igen / nem / részben
Volt-e minőségi kifogás:
Ha volt, milyen jellegű:

Igen / nem / részben
...............................................................................

A leszállított termékek szakmai/minőségi megfelelősége: …………………………...
(5: kiváló; 4: jó; 3: közepes; 2: gyenge; 1: nem megfelelő)

A szolgáltató (felkészültség, kapcsolattartás, elérhetőség, együttműködés) szakmai megfelelősége:
...............................................................................
(5: kiváló; 4: jó; 3: változó; 2: gyenge; 1: nem megfelelő)

Szolgáltató kapcsolattartójának / vezetőjének neve: ........................................................
Referenciát adó személy neve, telefonszáma:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Dátum

Referenciát adó (jogosult!) aláírása

Intézményi bélyegző
(a megfelelő válaszok bekarikázandók, vagy aláhúzandók!)

Referenciaigazolás
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KIEGÉSZÍTŐ (értelmező) TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS
/ Kérjük olvashatóan kitölteni! /

Ajánlattevő neve: .................................................................................................................
Kapcsolattartó személy neve: ............................................................................................
Telefon:.................................................................................................................................
Telefax: .................................................................................................................................
Mobil: ....................................................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................
Kérdés feltétel időpontja:....................................................................................................

A KÉ - 6026 / 2011. sz. közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseink az alábbiak:

………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
………………………………………………………….……………………………………………....
aláírás
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Átvételi űrlap
(a teljesítés során töltendő ki!)

leszállítás
időpontja (óra, perc)

A tálalóhely megnevezése, száma:…………………………………………………………
Az aktuális időszak: ………………év ………..hó …….nap tól , ……… hó ……nap -ig
Étkeztetés: …………………………………..
( reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora )
hőmérséklete
megfelelt / nem felelt meg

mennyiség

íz, állag

egyéb
észrevétel

szignó
átvevő

szignó
szállító

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
1. Az adott tálalási helyen és időszakban a szolgáltatással szemben semmilyen probléma nem jelentkezett, az teljes mértékben rendben történt!
2. Az adott tálalási helyen és időszakban a szolgáltatással kapcsolatban az alábbi problémák, hiányosságok jelentkeztek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tapolca , 20…

……………………
szállító képviselője

………………………….
átvevőhely képviselője
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VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről
a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
címe:
8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3.
képviselő:
dr. Flórián Csaba ügyvezető
cégjegyzékszám:
adószám:
mint megrendelő, ( a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
a ……………………………………………………………………………….
címe:
…………………………………..………….
képviselő:
……………………………………..……….
cégjegyzékszám:
……………………………………..……….
adószám:
……………………………………..……….
mint szolgáltató, ( a továbbiakban: Szolgáltató)
között az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett:
PREAMBULUM
A Megrendelő, mint ajánlatkérő „Tapolcai Kórház - Étkeztetés” 2011. …. … napján indult
KÉ-6026/2011. számon közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen Szerződés megkötésére a
fenti közbeszerzési eljárás 2011. …….. napján az eljárás eredményéről készített összegzés
eredménye alapján kerül sor.
1.

A Megrendelő és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a
Szolgáltatótól betegei ellátására élelmezési szolgáltatást vásárol és a Szolgáltató az ezen
szerződésben meghatározott módon és feltételekkel a szolgáltatást teljesíti.

2.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a betegélelmezésre mindenkor érvényes
mennyiségi és minőségi (napi alapanyagcsere, kcal, Harris_Benedicht szerint) előírások
betartásával, a szolgáltatás alapját képező étlapot, legkésőbb a tárgyhónapot megelőző
hónap 25-éig összeállítja és azt a Megrendelőnek (e-mailben, az átvétel
visszaigazolásával, vagy papíralapon az átvétel elismertetésével) átadja.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy - az étlap átvételétől számított legfeljebb
három munkanap elteltével - az étlapot ellenőrzi és jóváhagyja, a jóváhagyásról a fenti
módon a Szolgáltatót értesíti. Amennyiben az étlappal kapcsolatban a Megrendelőnek
bármilyen kifogása van, köteles azt haladéktalanul írásban is (e-mail) a Szolgáltató
tudomására hozni és a Szolgáltatóval egyeztetni.
Amennyiben a szóbeli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Megrendelő jogosult az
étlapot megváltoztatni és a változtatásokkal jóváhagyni, annak érdekében, hogy az
étrend a betegélelmezésre vonatkozó mindenkor hatályos előírásokat kielégítse.
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3.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az étlap alapján megfelelő mennyiségi és
minőségi összetételben a meleg és a hideg ételt a Megrendelő Tapolca, Ady Endre utca
1-3. szám alatti székhelyére szállítja az alábbi időpontokban és az alábbi tálalóhelyeken
történő átadással:
Időpont:
reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
hideg vacsora:
meleg vacsora:

8.00 óráig
10.00 óráig
12.00 óráig
15.00 óráig
15.00 óráig
17.00 óráig

Tálalóhelyek:
− Ápolási Osztály
− Sebészeti Osztály
− Belgyógyászati Osztály (földszint)
− Belgyógyászati Osztály (emelet)
− Barlangterápia Osztály
Amennyiben az étel kiszállítása a fentiekben megjelölt időpontokhoz képest 10-20
perces késéssel teljesíthető, úgy a késést a Szolgáltató haladéktalanul köteles a
Megrendelőnek telefonon bejelenteni.
Amennyiben a késés a 20 percet meghaladja, úgy a Szolgáltató a késéssel érintett
szállítási időpontonként 10.000 Ft, azaz tízezer forint kötbért köteles fizetni. Heti
háromszori 20 perces, vagy egyszeri 40 perces késés a Szolgáltató részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül.
4.

Az étel kiszállítását a Szolgáltató saját és/vagy bérelt gépjárművel, vagy alvállalkozóval
és a saját hőtárolós edényeiben, hideg élelem esetében megfelelően becsomagolva – a
higiénés előírások betartásával – végzi. A kiürült edényeket a Megrendelő általi
ételmaradék eltávolítása (pl. mosás, öblítés)után a Szolgáltató a következő étel
kiszállításakor, illetve hideg vacsora esetén, a tárgynapon 14:00-15:00 között köteles
elszállítani. A szállításhoz használt edények mosogatásáról a Szolgáltató gondoskodik.
A fentiek irányadóak az ételmaradék elszállítására is.

5.

A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a következő napi ellátotti létszámot a tárgynapot
megelőző nap 7:30 óráig e-mailben jelenteni.
Amennyiben a tárgynapon módosítani kell a létszámot, úgy a Megrendelő a változást
reggeli esetében a tárgynapon 7:30 óráig, ebéd és vacsora esetében a tárgynapon 11:00
óráig köteles a Megrendelőnek e-mailben bejelenteni.

6.

A Megrendelő tálalóhelyein az étel átvételét, kiosztását, az ételminta vételt és tárolást a
Megrendelő által megbízott személyek végzik.
A Megrendelő köteles a fenti személyek jogszabály által előírt egészségügyi
vizsgálatáról, munkaruházattal való ellátásáról folyamatosan gondoskodni.
A Megrendelő a tálalóhelyeken köteles Tálaló lapon dokumentáltan átvenni az ételt,
mennyiség és minőség szerint, az utóbbi vonatkozásban érzékszervi minősítéssel is.
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6.1. A meleg étel maghőmérsékletét a Megrendelő az étel átvételekor dokumentáltan
köteles ellenőrizni. Az étel maghőmérséklete akkor megfelelő, ha az magasabb 60
°C foknál. Ha az étel maghőmérséklete a 60 °C fokhoz képest -5 °C fok eltérést
mutat, úgy a Szolgáltató köteles az étel melegítéséről 30 percen belül
gondoskodni.
Amennyiben egy hónapon belül az étel maghőmérsékletével kapcsolatban a
Megrendelő három alkalommal a fenti, vagy az annál nagyobb eltérést tapasztalja,
úgy a Szolgáltató eltérésenként 10.000 Ft azaz tízezer forint kötbért köteles
fizetni.
Egy hónapon belül háromnál több alkalommal tapasztalt -5 °C fokos eltérés az
előírthoz képest súlyos szerződésszegésnek minősül.
6.2. Amennyiben a kiszállított étel több, mint a lejelentett létszám, úgy a Szolgáltató
köteles a többletet visszavenni, és visszaszállítani.
6.3. Amennyiben a kiszállított étel kevesebb a lejelentett létszámnál, úgy a Szolgáltató
köteles haladéktalanul a hiányt pótolni oly módon, hogy az étel az aktuális
szállítási időponthoz képest egy órán belül a betegeknek még kiosztható legyen.
Amennyiben az étlap szerinti étellel nem lehet a hiányt pótolni, úgy a Megrendelő
élelmezésvezetőjének előzetes jóváhagyásával a hiány más étellel is pótolható.
Amennyiben a tárgyhónapban a lejelentett létszámhoz képest az étel három
alkalommal kevesebb, úgy a Szolgáltató alkalmanként 10.000 Ft, azaz: tízezer
forint kötbér fizetésére köteles.
A szolgáltatás havi három alkalomnál több alkalommal történő mennyiségileg
hiányos teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.
6.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az étel kiosztása előtt 10 perccel –
a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően - ételmintát vesz (50 gr minden
ételből) és annak 48 órás, előírt hőmérsékleten történő tárolásáról gondoskodik. A
minta vételt és tárolást a Megrendelő köteles dokumentálni.
Az ételminta vételhez a tárolókat – a szükséges mennyiségben - a Szolgáltató
biztosítja.
A Szolgáltató jogosult bármikor, előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizni, hogy a
Megrendelő a mintavételre és tárolásra vonatkozó kötelezettségének az
előírásoknak megfelelően eleget tesz-e.
A Megrendelő az étel átvételével, kiosztásával és a minta vétellel megbízott
személyek nevét – tálalóhelyeként részletezve- köteles ezen szerződés aláírásakor
a Szolgáltatónak átadni és változás esetén a Szolgáltatót – legkésőbb a változás
előtti napon – írásban tájékoztatni.
7.

A Megrendelő az esetleges minőségi kifogásait haladéktalanul köteles jelezni a
Szolgáltatónak. A kifogást a felek kötelesek közösen haladéktalanul kivizsgálni, a
vizsgálat eredményét és a szükséges intézkedéseket pedig írásban (jegyzőkönyv, vagy
feljegyzés) dokumentálni.

8.

A Megrendelő, illetve képviselője – előzetes értesítés nélkül is- jogosult a
Szolgáltatónál az élelmezéshez felhasznált nyersanyagokat, a technológia folyamatokat,
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a tárolást, a higiénére vonatkozó előírások betartását a Szolgáltató jelenlévő
képviselőjével a helyszínen ellenőrizni.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést kell készíteni. Az ellenőrzés írásbeli
dokumentumának tartalmazni kell az ellenőrzés idejét, helyét, azt, hogy az ellenőrzés
mire vonatkozott, az ellenőrzés megállapításait, a jelenlévők nevét és aláírását.
Amennyiben az ellenőrzés során a Megrendelő a technológiai folyamatokra és a
higiénére vonatkozó előírások súlyos megsértését tapasztalja és a Szolgáltató a
hiányosságokat haladéktalanul nem szünteti meg, úgy a Megrendelő, illetve képviselője
jogosult arra, hogy az ezen szerződés tárgyát képező szolgáltatás körében a technológiai
folyamatokra és a higiénés előírások betartására vonatkozóan a Szolgáltató
alkalmazottjainak a helyszínen utasítást adjon.
9.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ezen szerződésben
foglaltakat vis major helyzet miatt (pl. elemi kár, stb.) teljesíteni nem tudná,
gondoskodik arról, hogy naponta legkevesebb 150 fő részére, az ezen szerződésben
foglalt szolgáltatást – a szerződésben foglaltaknak megfelelően, a vis major helyzet
fennállása alatt, helyette - más Szolgáltató , vagy a Szolgáltató másik telephelye
teljesítse.

10.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen szerződés aláírását követő 30 napon
belül a Megrendelőnek bemutat egy olyan, határozatlan időre szóló megállapodást,
amely tartalmazza, hogy a Szolgáltató a vis major helyzetre ezen szerződésben foglaltak
szerinti, a Szolgáltató helyett történő teljesítésre egy másik Szolgáltatóval szerződést
kötött.

11.

A felek a szolgáltatás egységárát ______ Ft/élelmezési nap + ÁFA, azaz:
____________forint / élelmezési nap + ÁFA összegben határozzák meg.
A nyersanyag norma: 550 Ft / élelmezési nap / fő.
A szolgáltatás díját a Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla alapján, a
tárgyhónapot követő hónap ….. napjáig, a Szolgáltató ___________ banknál vezetett,
_______________ számú bankszámlájára utalással fizeti meg a Szolgáltatónak.
A teljesítés igazolására az Élelmezésvezető, vagy helyettese jogosult.
Az esedékes díj – a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított – számlája
teljesítésigazolással nyújtható be. A számla csak abban az esetben teljesíthető az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján, ha a kifizetés esedékességének
időpontjában a Szolgáltató szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában.
Ha a Szolgáltató az adatbázisban nem szerepel, a Szolgáltató köteles harminc (30)
napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást csatolni. Az igazolás
beszerzésének szükségessége − az igazolás csatolásáig terjedő idővel arányos időre − a
Megrendelő fizetési késedelmét kizárja.

12.

A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Szerződésben
meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Kbt.
előírásai szerint, Megrendelő által adott, a Szerződés ….. mellékletét képező
hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a
Megrendelő ……….. által vezetett ………………… számú bankszámlája terhére, az
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ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a Vállalkozó a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. § (3) bekezdés e), illetőleg f)
pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.
13.

A felek ezen szerződést 2011. ______________ napjától kezdődően, határozatlan időre
kötik.
A szerződés kizárólag a Kbt. 303. § szerinti esetben módosítható.
A szerződést bármelyik fél – írásban - hat hónapos felmondási idővel felmondhatja.
A szerződést – súlyos szerződésszegés esetén - bármelyik fél azonnali hatállyal
felmondhatja.
A felek különösen súlyos szerződésszegésnek minősítik, ha a Szolgáltató az ezen
szerződésben foglaltak szerint a szállítással késik, nem megfelelő hőfokú ételt szállít, a
lejelentett mennyiséghez képest kevesebb ételt szállít, továbbá megakadályozza a 8.)
pont szerinti ellenőrzést és intézkedést, a Megrendelő a fizetési késdelemének nem,
vagy sorozatosan késedelmesen tesz eleget.

14.

A felek megállapodnak abban a Szolgáltató és a Megrendelő részéről az alábbi
személyek jogosultak a kapcsolattartásra:
Szolgáltató:
név:
telefon:
e-mail:

........................................................
........................................................
........................................................

Megrendelő:
név:
telefon:
e-mail:

........................................................
........................................................
........................................................

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az
élelmiszerek előállítására, az alapanyagok tárolására, az élelmiszerek szállítására vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások az irányadók.
A felek ezen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon és helyen
helybenhagyólag aláírták.
Tapolca, 2011________________

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
képviseletében: dr. Flórián Csaba ügyvezető
mint Megrendelő
________________________________________
képviseletében: __________________________
mint Szolgáltató
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…….. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL
A beszedési megbízás csak a Kbt. 305.§ (6) előírásai szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén
teljesíthető!

Tisztelt

OTP Bank Nyrt!
Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult
által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Számlatulajdonos
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
megnevezése:
Számlatulajdonos székhelye: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3.
Felhatalmazással
érintett
11748052-20038375
bankszámla száma:
Jogosult neve:
Jogosult székhelye/címe:
Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőjének
megnevezése:
A felhatalmazás érvényessége visszavonásig.
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza *
Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap
……………………………………………………..
Számlatulajdonos
…………………………………………………………………………………………………………...…………..

Záradék:
…………………………………………………………………………………..….Hitelintézet,
mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a
Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére
azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap

……………………………………..
Hitelintézet
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Mellékletek



Ajánlattételi felhívás



Tájékoztatás
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3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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



A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Szolgáltatás

X

Azonosító kód_______________________________________

Építési koncesszió



Szolgáltatási koncesszió



A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
Postai cím:
Város/Község:
Tapolca
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:

Ady E. u. 1-3.
Postai irányítószám:
Ország:
8300
Telefon:
87/412-446
Fax:

HU

87/511-087

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben):
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Tapolca Kh. étkeztetés
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

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

Közjogi szervezet

X

Egyéb

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

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

X Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) 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?

Tapolca Kh. étkeztetés
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igen

nem X
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Kórházi étkeztetés
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) Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

c) Szolgáltatás

X

Szolgáltatási kategória

17

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.
NUTS-kód

HU-213

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

Vállalkozási szerződés- melynek célja ajánlatkérő kórházában a betegélelmezés: az ételek elkészítése (ajánlattevő konyhájában) és kiszállítása (melegen tartó edényzetben) a kórház 5 tálalóhelyére,
majd a kitálalást követően a szállító- edényzet visszaszállítása ajánlattevő konyhájába és elmosogatása, továbbá a szolgáltatás során keletkező veszélyes hulladék megfelelő összegyűjtése, ártalmatlanítása.

Tapolca Kh. étkeztetés

3/13. oldal

66/76. oldal

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

55.52.00.00-1

További tárgy(ak)
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)

napi adagszám: 150
gyakoriság:
a betegellátásban (napi ,a diétáknak is megfelelő 3-6 -szori étkezés;
ételféleség:
legalább 25 kórházi diéta, mely tartalmazz a „gyári készítésű szondatáppal” történő szondatáplálást is)
a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben és a 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendeletben meghatározott előírások szerint,
A megadott mennyiségek a betegösszetétel függvényében –50%-kal eltérhetnek.
Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban !
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:



Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

(a szerződés megkötésétől számítva)

 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: kezdés

 vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

2011/05/14

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés

/ /

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
Tapolca Kh. étkeztetés
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III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér.
( 10eFt/alkalom, de a részletes feltételek az ajánlati dokumentációban!)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A számlák kifizetése átutalással havonta egy alkalommal kiállított számla alapján, a Kbt.
305.§ (3) bekezdésének a)-h) pontjai megfelelően történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az
Art. 36/A.§ szerint kell eljárnia.
Részletesen lásd az ajánlati dokumentációban!
Ajánlatkérő a megadottnál kedvezőbb (hosszabb) fizetési feltételeket [Kbt.305.§ (3) g)] elfogad!
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem X

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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrás szervezet:
- akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve a Kbt. 62.§ (1)
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) harmadik bekezdésének
megfelelően.
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Tapolca Kh. étkeztetés

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) :
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A Kbt.66.§(1) bekezdés a) pontjában előírt, az
ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat benyújtása az alábbi
tartalommal:
o
pénzforgalmi számlái vezetésének
kezdete,
o
bármely számláján volt-e 15 napot
meghaladó fedezethiány miatti sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban!

Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított
24 hónapban ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója egyik számláján sem
mutatkozhatott 15 napot meghaladó fedezethiány miatti sorban állás!

A Kbt.66.§(1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelően, ajánlattevő csatolja szakmai
felelősségbiztosítási kötvényének másolatát,
vagy a biztosítás fennállásáról szóló a biztosító
által kiállított igazolást.

Ajánlattevő szakmai felelősségbiztosításának
ki kell terjednie a közbeszerzés tárgyának
megfelelő szolgáltatásra, figyelembe véve a
jelen közbeszerzés teljes folyamatát, minimum 5 millió HUF/év és 1 000 000
HUF/káresemény kárösszegre.

Ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója a Kbt. 66.§ (1) c) pontja alapján a
2009-2010. évekből a közbeszerzés tárgyából
származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata.

Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója esetében a 2009-2010.
évekből az ajánlat tárgyának árbevétele
évente el kell, hogy érje legalább az 54 millió
HUF (nettó) értéket.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában előírt módon a 2008-2010. évek legjelentősebb szállításainak ismertetésével - a Kbt.
68.§ (1) szerint.
Ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója a Kbt.67. §(3) bekezdés b) pontjában
előírt azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, szakmai önéletrajzuk (az adott személy eredeti aláírásával) és
bizonyítványmásolataik csatolásával, akik a
szolgáltatás teljesítéséért felelősek!

Ajánlattevő rendelkezzen a 2008-2010 évek időszakából összesen legalább 1 db legalább 150
főre - közétkeztetés (kiszállítással) - vonatkozó
referenciával.

Tapolca Kh. étkeztetés

Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának rendelkeznie kell
−
1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező
legalább napi 4 órában foglalkoztatott
dietetikus-,
− 1 fő legalább vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal
vagy ezzel egyenértékű, illetőleg magasabb szakirányú (vendéglátó-ipari, vagy
dietetikus) végzettségű élelmezésvezető
szakemberrel, akik egyenként legalább 5 éves
(közétkeztetési) szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

6/13. oldal

69/76. oldal

Ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója a Kbt.67. §(3) bekezdés d) pontjában előírt
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek),
illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, szakmai önéletrajzuk (az adott személy eredeti aláírásával) és bizonyítványmásolataik csatolásával.)
Ajánlattevőnek és a Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozójának a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, műszaki felszereltségének leírása
− szállító gépjármű ÁNTSZ vagy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által kiállított engedélyei
− az ajánlatban nevesített főző- és tartalékkonyha működési engedélyeinek másolata.

Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a teljesítés során rendelkeznie kell legalább 2 fő szakképzett szakács
végzettségű, legalább 2 éves (szakács) szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel, melyek
közül legalább 1 fő diétás élelmezésben legalább
2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlattevőnek vagy a Kbt.71.§ (1) b) szerinti
alvállalkozójának rendelkeznie kell legalább
− 2 db ÁNTSZ vagy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által kiállított engedéllyel rendelkező ételszállításra –
melegen tartó szállításra is - alkalmas járművel, valamint
− az ellátást biztosítandó, legalább 150 adagszámra szabad kapacitással rendelkező főzőkonyhával és
− az ellátást biztosítandó, legalább 150 adagszámra szabad kapacitással rendelkező-, tartalékként igénybe vehető főzőkonyhával.

HACCP vagy azzal egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolatának csatolása, a minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedéseinek leírása

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell HACCP vagy
azzal egyenértékű a minőség biztosítás érdekében
tett intézkedéssel, tanúsítvánnyal.

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?

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet
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
Tapolca Kh. étkeztetés

7/13. oldal

igen X nem

70/76. oldal

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)

Ajánlatkérő által az ellátottak teljes napi
étkeztetéséért („betegélelmezés”) fizetendő ellenszolgáltatás nettó értéke
(egy fő/napra vonatkozó nettó átlag-ár
Ft-ban - 2011. évi árakon)

65

Fizetési határidő (nap) a Kbt. 305. § (3)
g) szerinti részre

10

Áremelkedés mértéke 2012-től évente
az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói
árindex %-ában

15

informatikai háttér, ami a kórházból
történő napi rendelések feladását és
visszaigazolását kezeli és nyomon követhetően regisztrálja.

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

10

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)

„Tapolcai Kórház - Étkeztetés”
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem X

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

/ (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:

2011/04/11 (év/hó/nap )

Időpont: 11.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60.000

Tapolca Kh. étkeztetés

igen X
Pénznem: HUF

8/13. oldal

nem

óra

71/76. oldal

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (48.000,- HUF+ ÁFA) a MedlineS Kft.
(2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.) Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100464-91353349-01000002 számú számlaszámára kell befizetni, vagy oda átutalni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:

2011/04/11

Időpont: 11.00 óra

(év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

X
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:

2011/04/11

Helyszín : MedlineS

Időpont: 11.00 óra

(év/hó/nap)

Kft. (H-2314 Halásztelek, Óvoda u.7-9. Tárgyaló)

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) pontjában meghatározott személyek lehetnek jelen.
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 illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett
időpontja:
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011/04/25.
2011/05/06.

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)
Tapolca Kh. étkeztetés

9/13. oldal

72/76. oldal

Az ajánlati dokumentáció megvásárlásának feltétele az arra vonatkozó írásos igénylés leadása vagy telefaxon történő megküldése az MedlineS Kft. részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számlázási címet), adószámát, a kapcsolattartót és elérhetőségeit és postai megkérés esetén postacímét, továbbá a dokumentáció
ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot.
A MedlineS Kft. irodájában a dokumentációt személyesen átvenni ill. megvásárolni
munkanapon 0900-1400 óráig lehetséges, az ajánlattételi határidőt megelőzően. Az ajánlattételi határidő napján a dokumentációt felvenni ill. megvásárolni 0900-1100 óráig lehetséges!
Az ajánlat leadásának feltétele: Az ajánlatot az A melléklet szerinti címen lehet leadni
munkanapokon 0900-1400 óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig 0900-1100 óra
között!
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 pont

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:
Ajánlatkérő által az ellátottak teljes napi étkeztetéséért
(„betegélelmezés”) fizetendő ellenszolgáltatás nettó
értéke (egy fő/napra vonatkozó nettó ár Ft-ban - 2011.
évi árakon)
Áremelkedés mértéke 2012-től évente az élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói árindex %-ában

Arányosítás a legkisebb értékekhez

értékelési tartomány: 1-100%
100% feletti értéket ajánlatkérő nem fogad el!
Fizetési határidő (15-90 nap)
informatikai háttér, ami a kórházból történő napi rendelések feladását és visszaigazolását kezeli és nyomon
követhetően regisztrálja.
V.6)

Arányosítás a legnagyobb
értékhez
Ha rendelkezik ajánlattevő
ilyennel 10 pont, ha nem 1
pont

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) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, az ajánlati

biztosíték összege 200.000 Ft. Az ajánlati biztosíték érvényessége az ajánlattételi határidő
lejártakor kezdődik és az ajánlati kötöttség lejártának napjáig tart. Az ajánlati biztosíték
teljesíthető az ajánlatkérő (OTP 11748052-20038375) bankszámlájára történő befizetéssel, ez esetben ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító banki visszaigazolását. Az ajánlati biztosíték teljesíthető visszavonhatatlan, az ajánlati kötöttség végéig érvényben maradó bankgaranciával is, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel. Ebben az esetben a bankgarancia, vagy kötelezvény eredeti vagy másolati
példányát az ajánlat eredeti példányához kell csatolni, feltüntetve rajta a „Tapolcai Kórház - Étkeztetés” elnevezést.

Tapolca Kh. étkeztetés

10/13. oldal

73/76. oldal

2) Ajánlatkérő a hiánypótlást biztosítja a Kbt. 83.§ (2)-ben meghatározott körben.
3) Az ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2) pontjára vonatkozóan, valamint ajánlatában

jelölje meg a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti adatokat (nemleges nyilatkozat
is csatolandó)!
4) Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a 253.§ (1) bekezdést
5) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az ajánlatában megnevezett, valamennyi - saját

tulajdonú vagy bérelt - főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó működési engedélyének
másolatát.

6) Az ajánlattevőnek az étkezésadagok megállapításánál a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EÜM-

FVM-SZMM együttes rendelet mellékleteiben megadott értékeket, legalább biztosítania
kell.
7) A szolgáltatás teljesítése során ajánlattevőnek meg kell felelnie különösen pl:

− a 2008. évi XLVI. törvény, 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet
− az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. (X. 23.)
EüM-BkM együttes rendelet,
− a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKMEüM-FVM-SZMM együttes rendelet,
− az élelmiszer-előállítás és forgalomba-hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről
és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM
együttes rendelet
− a Magyar Élelmiszer könyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásokról
szóló 57/2004.(IV.24.) FVM rendelet
előírásainak, követelményeinek.

8) A kórházi diéták megoszlása a 2010. II. féléves adatok alapján: 53%: KV, 23,5%: 180gr

CH; 8,5% pépes; 1,5-4% 4 féle; <1,5% 17 féle (részletesen lásd a dokumentációban).
9) Ajánlattevő köteles nyilatkozatot csatolni ajánlatához arról, hogy az általa, illetve a

Kbt.71.§ (1) b) szerinti alvállalkozója által működtetett konyhákon az elmúlt 3 évben nem
került sor ételmérgezéssel vagy ételfertőzéssel összefüggésben közegészségügyi korlátozásra vagy a működés felfüggesztésére.

10) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (a Kbt. 69. § (8) bekezdésének fennállta esetén a 10 % alatti alvállalkozó esetében is), valamint az erőforrást nyújtó
szervezet jelenlegi állapotának megfelelő, alábbi okmányokat:
− az ajánlatban bármely helyen aláíró személyek aláírási címpéldányát,
− vállalkozói igazolványát, ill. az ajánlata beadását megelőző 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát.
− az esetleges változásbejegyzés iránti kérelem példányát (másolatban), vagy a változásbejegyzés iránti kérelem nemlegességéről tett cégvezetői nyilatkozatot,
− folyamatban levő cégeljárás esetén, amennyiben ahhoz nem szükséges változásbejegyzés iránti kérelem csatolása, szükséges ennek tartalmáról, ill. okáról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat becsatolása
− egyesüléssel, szétválással, beolvadással és átalakulással kapcsolatos cégeljárások
kezdeményezésére vonatkozó beadványok példányát (másolatban), vagy a fenti cégeljárások nemlegességéről tett cégvezetői nyilatkozatot.
11) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
Tapolca Kh. étkeztetés

11/13. oldal

74/76. oldal

venni kívánt alvállalkozójának ajánlatához csatolnia kell az ajánlat teljesítésénél érintett
telephelyeinek rágcsáló és rovarirtásáról szóló, már legalább az ajánlat beadását megelőzően fél évvel ezelőtt megkötött, érvényes szerződésének másolatát, a rovar és rágcsálóirtási tervét valamint egy arról szóló nyilatkozatot, mely szerint a rovar és rágcsálóirtás
ezen telephelyeken folyamatos és legalább az ajánlat beadását fél évvel megelőzően megkezdődött!
12) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot

tevő ajánlattevővel köti meg a szerződést.

13) A szerződés időtartama : a szolgáltatás megkezdésétől számítva határozatlan időtartam
14) Az ajánlat összeállításának összes költsége ajánlattevőt terheli (az ajánlatkérőtől az aján-

lat kidolgozásáért semmilyen térítést nem igényelhet).
15) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a MedlineS Kft. (2314 Halásztelek,

Óvoda u. 7-9.) irodájában a megvásárlásra megadott időszakokban (előzetes időpontegyeztetést követően) engedélyezi a dokumentációba történő betekintést!

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
MedlineS Kft
Postai cím:
Óvoda u. 7-9.
Postai irányítószám:
2314

Város/Község:
Halásztelek
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Keresztes István
E-mail:
kistvan@medlines.hu
Internetcím (URL):

Ország:
HU
Telefon:
+36/24/474-402
Fax:
+36/24/474-416

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ

Hivatalos név:
MedlineS Kft
Postai cím:
Óvoda u. 7-9.
Postai irányítószám:
2314

Város/Község:
Halásztelek
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:
kistvan@medlines.hu
Internetcím (URL):

Ország:
HU
Telefon:
+36/24/474-402
Fax:
+36/24/474-416

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT BE KELL NYÚJTANI

Hivatalos név:
MedlineS Kft
Postai cím:
Óvoda u. 7-9.
Postai irányítószám:
2314

Város/Község:
Halásztelek
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:
kistvan@medlines.hu
Internetcím (URL):
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Tájékoztatás
Tisztelt Ajánlattevők!
A Kbt. 55. §-a értelmében megadjuk azoknak a szervezeteknek (hatóságnak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
CIS NEMZETKÖZI MUNKAVÉDELMI INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) Safework (Munkavédelmi
és Munkakörnyezeti Programjának munkavédelmi információval foglalkozó szervezete. A CIS folyamatosan szemlézi a munkavédelmi
szakirodalom területén világszerte megjelenő publikációkat, tartja a
kapcsolatot a kiadókkal és közel 150 fókuszpontjával (CIS Nemzeti
Központok, Regionális- és Együttműködő Központok).
•

Magyarországon a Nemzeti Központ feladatait az OMMF látja el.

•

Az ILO és az ILO/CIS honlapján elérhető fontosabb információk:
CISDOC adatbázis (Munkavédelmi szakirodalmi folyóiratcikkek rövidített változat, angolul. Az eredeti cikkhez kattintson a linkre
vagy kérje az alábbi emailen: baloghk@ommf.gov.hu)

Megfelelő kormányzati weboldalak, ahonnan még információk szerezhetők be:
Adózással kapcsolatban:

http://www2.pm.gov.hu/

Környezetvédelemmel kapcsolatban:

http://www.ktm.hu

Munkavédelemmel és a munkafeltételekkel kapcsolatban: http://www.ommf.gov.hu

Részletesen
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Postacím: 1399 Bp. 62. Pf. 639.
Telefon:
Fax:

346-9400
346-9415

Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
hivatalainak címei, telefonszámai
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.
Tel.: 215-2250

ANTSZ elérhetőségek: http://www.antsz.hu/portal/portal/elerhetoseg_43.html

