Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató ◯
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás X
Tájékoztató az eljárás eredményéről ◯

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK07458

Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város: Szombathely

NUTS-kód: HU222

Postai irányítószám: 9700 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Nagyné dr. Molnár Hajnalka

Telefon: +3694520201

E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu

Fax: +3694328148

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció 5, 9
X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
(URL) http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/ajanlatteteli-felhivasok-dokumentacio.

15

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: 15 (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
◯másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 5
elektronikusan: (URL)
X a fent említett címre
◯a következő címre: (adjon meg másik címet)
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők.
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális vagy helyi részlegeik
◯Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság

◯Regionális vagy helyi iroda/hivatal
◯Közjogi intézmény
◯Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
◯Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások

◯Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯Honvédelem

◯Szociális védelem

◯Közrend és biztonság

◯Szabadidő, kultúra és vallás

◯Környezetvédelem

◯Oktatás

◯Gazdasági és pénzügyek

◯Egyéb tevékenység:

◯Egészségügy

II. szakasz: Tárgy 3
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat étkeztetési
kötelezettségébe tartozó óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok étkeztetési
feladatainak ellátása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 55300000-3 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat étkeztetési kötelezettségébe tartozó óvodák,
általános és középiskolák, kollégiumok étkeztetési feladatainak ellátása. Részletesen lásd közbeszerzési dokumentumok.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes mennyiség 15%-ig, illetőleg a 37/2014. (IV.30.) EMMI
rendelet által meghatározott allergén területeken korlátozás nélkül.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szolgáltatás ellátásával összefüggésben az üzemeltetett konyhákon a rovar és rágcsálóirtás
elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon és tűzvédelmi feladatok ellátása, élelmiszerbiztonságra
vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok
megszervezése. Fentiek alapján Ajánlatkérő beszerzési igénye többszörösen is összetett.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 6, 9
Érték áfa nélkül: 2.800.000.000,- Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ◯igen X nem
Ajánlatok ◯valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯csak egy részre nyújthatók be 5

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 5, 9
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 5,
9

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 10
Érték: [

] (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.

szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [
]

] / A figyelembe vett legmagasabb

Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat étkeztetési kötelezettségébe
tartozó óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok étkeztetési feladatainak ellátása 2

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55300000-3 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2
További tárgy(ak):
55500000-5
55520000-1
55523000-2
39141000-2
39220000-0
39315000-3
90900000-6
45453000-7
45420000-7
45442100-8
45212420-6
50880000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés fő helyszíne: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közintézményei az ajánlati
felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főzőkonyhák és tálalókonyhák üzemeltetése, főzőkonyhákon és tálalókonyhákon tálalási feladatok ellátása, tálalókonyhákra
történő kiszállítás, a főző és tálalókonyhák takarítása, az étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos elszállítása a
dokumentáció szerint. A nyertes köteles az étkezést igénylő gyermekek és tanulók teljes körére vonatkozóan biztosítani a
szolgáltatást Az alábbi becsült mennyiségben kell ellátni „normál” és „diétás” étkezés vonatkozásában:
• Óvodák: Tízórai: 429.161 adag/év, Ebéd: 428.428 adag/év, Uzsonna: 415.578 adag/év
• Általános iskolák: Tízórai: 139.040 adag/év, Ebéd: 533.840 adag/év, Uzsonna: 130.470 adag/év
• Napközis tábor: Tízórai: 2.000 adag/év, Ebéd: 2.000 adag/év, Uzsonna: 2.000 adag/év
• Középiskola, kollégium: Reggeli: 13.667 adag/év, Ebéd: 64.483 adag/év, Vacsora: 25.455 adag/év
• Alkalmazottak: Ebéd: 63.408 adag/év
„Diétás” étkezés:
• Óvoda: Tízórai: 4.782 adag/év, Ebéd: 6.780 adag/év, Uzsonna: 4.687 adag/év

• Általános iskola: Tízórai: 330 adag/év, Ebéd: 10.146 adag/év, Uzsonna: 322 adag/év
• Középiskola, kollégium: Reggeli: 294 adag/év, Ebéd: 1.226 adag/év, Vacsora: 206 adag/év
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés 60 hónapos időtartama alatt összesen legalább 300.000.000, Ft + áfa értékben
infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtania.
Opció:
A fejlesztések megvalósulása esetén a szerződés a 60 hónap leteltét követő 5. év július 31. napjáig meghosszabbítható.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: 2.800.000.000,- Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kizáró okok: nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésben és 63. §-ában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ig.: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szerint 17 §.
Kbt. 71. § (6) új gazdasági szereplőre nincs újabb hiánypótlás
Feladatok összetettsége szakmai szempontból nem teszi lehetővé részajánlattételt

II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma: 9 (nn/hh/éééé)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 5, 14
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Alkalmatlan az ajánlattevő:
P1. bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult a felhívás feladásától visszaszámított 2 évben, 10 napot meghaladó sorban álló
tétel 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25.; Ig.: 321/2015. (X.30.) Kormrend (továbbiakban K.r.). 19.§ (1) a) szerint.
P2. ha nem rendelkezik min 200.000.000, Ft/év és min 100.000.000, Ft/káresemény kárkifizetési limit összegű, közétkeztetés
ellátására a jelentkezés időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítással. Ig: szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló
igazolás (érvényes kötvény) K.r 19.§ (1) d).
P3. ha a felhívás feladását megelőző három m.fordulónappal lezárt üzleti évben évente a közbeszerzés tárgya szerinti (közétkezetés)
nettó árbevétele nem éri el az 420.000.000 forintot. Ig.: K.r.19. § (1) c)
M1. ha nem rendelkezik a fh feladását megelőző 36 hónapban
a) összesen max 2 db közétkeztetési szolg. (37/2014.EMMIr.) referenciával, amely legalább egy éven keresztüli folyamatos
teljesítésre von., amelyek keretén belül min 4.200 ebédadag/nap mennyiséget szolgáltatott, és az ellenszolg. eléri az évi nettó 420
millió Ft-ot. ig.: Ig. K.r. 21.§ (3) a) és 23. §;
b) összesen max 2 db referenciával, amely közétkeztetési szolgáltatás keretében legalább 7 db főző- és legalább 17 db tálalókonyha
üzemeltetésére vonatkozik.
c) összesen max 2 db közétkeztetés fejlesztési referenciával, amelyben legalább nettó 200 m Ft értékben, legalább 4 db főző- és
legalább 4 db tálalókonyhán és a hozzá tartozó étteremben végzett fejlesztést. Ig.: K.r 22.§ (5) Folyt III.2.2
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó
szerződések esetében)

Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
M2.ha nem rendelkezik:
1. min. a közétkeztetés területén 5 éves szakmai tap. 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal.
2. min1 fő, min. középfokú végzettségű, diétás szakács képzettségű szakemberrel, min 3 éves diétás szakácsként szerzett szakmai
tap.
A szakemberek között átfedés lehet.
Ig.: aláírt önéletrajzuk benne a szakmai tapasztalat (legalább év/hónap pontossággal, minden megkezdett hónap egészként
figyelembe vehető) és aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok. Ig.: K.r. 21.§ (3) b)
M3. közétkeztetésre ISO 9001, ISO22000, HACCP vagy egyenértékű. Ig.: K.r. 21.§ (3) c)
M4. ISO14001 vagy egyenértékű Ig.: Kr. 21.§ (3) g)
M5. min. 2.500 adag/nap kiszállítására és melegen tartására HACCP megf. szállítóedények, min. 7 db, készétel kiszállítására alk.
jármű. Ig.: Kr.21.§(3)i)
M1. ref. csak akkor elfogadható, ha tanítási időszakban megszakítás nélkül teljesítette az Emberi Erőforrások Min. által kiadott, a
vonatkozó tanév rendjéről rendelet szerinti napok mindegyikén
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 8
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás 5, 10, 14
IV.1.1) Az eljárás fajtája
X Nyílt eljárás 8
◯Meghívásos eljárás 8
◯Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás 8
◯ Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább
felsorolt esetekben 10 (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 5, 14
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása: 8
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
x Minőségi szemp. KH útm. III/B/1
1 A szerz. telj. résztvevő élelmezésvezető tapasztalata (év, min 5) S.sz: 20
5-6 év: 1 pont,
7-8 év: 50pont,
9- év:100 pont
2 A szerződés teljesítésében részt vevő szakács tapasztalata (év, min 3) S.sz: 20
3-13 év: 1pont,
14-17év: 50pont,
18- év: 100pont

3. Fizetési határidő (min. 30, max. 60 nap) S.sz: 5 egyenes arányosítás
x Ár szemp.
4. Ajánlati ár S.sz: 60 fordított arányosítás
5. Kijelölt alkalmazotti kör (kb. 410 fő) részére ajánlott kedvezmény mértéke (%) S.sz: 5 egyenes arányosítás
Értékelés 1-100 pont között.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 5, 10
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 5
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény) 10
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 5
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje 14
Dátum: 2017/05/03 Helyi idő11:00
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1, 5
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: (nn/hh/éééé) 4, 14
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról 10
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1, 10
A szerződés száma: [

]

Rész száma: 2 [

] Elnevezés:

Szerződés/rész odaítélésre került ◯igen ◯nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ 8
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
◯Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
◯Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: [ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé) 8
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [

]

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 [

] (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 8 [

]

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: [

]

8

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: [
8

]

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el 8
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám: 2

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

NUTS-kód:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcímek: (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv 8
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 [

]

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: [

]

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [
]

] / A figyelembe vett legmagasabb

Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó
szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk 8
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: [
Arány: [

4

] Pénznem: [ ][ ][ ]

]%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 5, 8
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
1. A szerződés a Felek egyező akaratával a 60 hónap leteltét követő 5. év július 31. napjáig meghosszabbítható, ha a fejlesztési
beruházások a dokumentáció feltételei mellett maradéktalanul megvalósulnak.
2. Alternatív ajánlat, opció: a II.2.4) pont szerint
3. Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő (AK) ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény A közétkeztetési feladatok
központosítására vonatkozó jogszabályi változások.
4. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltése visszaigazolása
5. Nyilatkozni kell Kbt. 66. § (2) (4) (6) nemlegesség esetén is.
6. minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek
7. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba; 00252
8. AK fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos/tárgyalásos eljárásra.
9. Szerz. bizt. m. kötel.: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint.
10. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

11. Helyszíni bejárás: 3 alk: 2017. április 24-26. napján 8-16 óra között: Indulás közösen, reggel 8-kor a P Hivatal elől.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
41.§ (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55.§ szerinti átláthatósági nyilatkozata.
13. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000003-25300036
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást az ajánlathoz
kell csatolni.
14. A bontás helye: I.1. pont szerinti cím, 520. iroda; ideje: IV.2.2) pont szerint.

VI.4) Jogorvoslati eljárás 5, 8, 10
Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: 06-1-882-8592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax: 06-1-882-8593

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény XXI. Fejezete
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: www.kozbeszerzes.hu

Telefon: 06-1-882-8592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax: 06-1-882-8593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál

4

ha az információ ismert

5

ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

6

amennyire az információ már ismert

7

közzétételre nem kerülő kötelező információ

8

opcionális információ

9

ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg

10

ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg

14

eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert

15

ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet - Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes
közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

◯ 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
◯nyílt eljárás
◯meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
◯verseny hiánya technikai okokból
◯a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
◯a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú
feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú
feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
◯az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
◯ a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő
értékesítés keretében
◯2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés
egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével
egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes
közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

