17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: ELAMEN Kereskedelmi és
Vendéglátó Zrt
1095 Budapest, Soroksári út 98.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 46
közoktatási intézmény étkeztetési feladatainak ellátására irányuló vállalkozási
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2006/06/26 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 46 közoktatási
intézmény étkeztetési feladatainak ellátása, amely magában foglalja a konyhák
üzemeltetését, a tálalási, mosogatási, kiszállítási feladatokat, valamint az étkeztetés
során keletkezett ételhulladék kbiztonságos elszállítását.
24 főzőkonyha, 17 tálalókonyha üzemeltetése
2005. évi napi átlagos adagszám
Gyermek, tanuló
Óvodák
Tízórai: 1 898 adag Ebéd: 1 917 adag Uzsonna: 1 757 adag
Általános iskolák
Tízórai: 1 012 adag Ebéd: 3 655 adag Uzsonna: 969 adag
Középiskolák, kollégiumok
Reggeli: 817 adag Ebéd: 1 147 adag Vacsora: 817 adag
Alkalmazott Ebéd: 697 adag.
Ellenszolgáltatás: kb. nettó 3.000 millió Ft 5 évre, évenként kb. 600 millió Ft.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2006/09/01 napjától
2011/08/31 napjáig terjedő határozott idő (év/hó/nap)
3.)

A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: 2008. június 27. és 2009. június 26. közötti időszakra napi
átlagos adagszám
Gyermek, tanuló
Óvodák
Tízórai: 2 221 adag Ebéd: 2 232 adag Uzsonna: 2 057 adag
Általános iskolák
Tízórai: 921 adag Ebéd: 2 922 adag Uzsonna: 838 adag
Középiskolák, kollégiumok
Reggeli. 740 adag Ebéd: 1 291 adag Vacsora: 724 adag
Alkalmazott Ebéd: 507 adag.
Ellenszolgáltatás: nettó 627.959.220 Ft
a 2009. június 27-től 2009. június 26-ig terjedő időszakra
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 2003. évi CXXIX. tv. IV. fejezete
szerinti egyszerűsített közbeszerzési eljárás
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat a következő résszempontok alapján
1. Vállalkozói díj az önkormányzat határozatában meghatározott élelmezési
nyersanyagköltség %-ában súlyszám: 50
2. Az ajánlattevő által fizetett használati díj nagysága (helyiségek, berendezések,
súlyszám: 20
3. Ebéd illetve vacsora adagok utáni rezsitérítés súlyszám: 20
4. A számla kiegyenlítésének ajánlatkérő számára kedvezőbb (30 napot
meghaladó) fizetési feltétel. súlyszám: 20
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ 9542/2006. számú hirdetmény
közzétételének napja: 2006/04/28 (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: 14743/2006. számú hirdetmény
közzétételének napja: 2006/07/26 (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
5.b)*
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
5.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.a)*
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: igen
6.b)*

Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
6.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7.a)
A szerződést módosították-e: nem
7.b)*
Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
8.).*
Egyéb információk: 9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Az ELAMEN Kereskedelmi
és Vendéglátó Zrt 1095 Budapest, Soroksári út 98. nyilatkozik arról, hogy egyetért
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 46
közoktatási intézmény étkeztetési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés
teljesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltakkal.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/06/30 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

