
EKR000938912018

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Korrigendum

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg 
kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

Egyéb jogi alap

Nem2014/25/EU irányelv

Igen2014/24/EU irányelv

Nem2014/23/EU irányelv

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Korrigendum

Közzététel dátuma:23400/2018  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Közétkeztetési szolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Dévaványa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000938912018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Dévaványa Város Önkormányzata EKRSZ_
62388104

Dévaványa HU332 5510

Hősök Tere 1.

Valánszki Róbert

onkormanyzat@devavanya.hu +36 66483100
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Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

www.devavanya.hu

Igen

Ecsegfalva Község Önkormányzata EKRSZ_
67558302

Ecsegfalva HU332 5515

Fő Út 67.

Kovács Mária

ecsegfalva@ecsegfalva.hu +36 66487100

www.ecsegfalva.hu

Nem

Dévaványai Általános Művelődési Központ EKRSZ_
64955805

Dévaványa HU332 5510

Eötvös J. Utca 2

Bakó Bernadett

devavanya@damk.hu +36 66483149

www.devavanya.hu

Nem

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
ÍIntézmény

EKRSZ_
23953727

Dévaványa HU332 5510

Jéggyár Utca 47

Tóth Julianna

margareta@vivamail.hu +36 66483339

www.devavanya.hu

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2018.12.16

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

VI. szakasz: Kiegészítő információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

55321000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak 
megfelelően)

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Ecsegfalvi Óvoda EKRSZ_
51895657

Ecsegfalva HU332 5515

Árpád Utca 8

Fülöp Erzsébet

ovoda@ecsegfalva.hu +36 66487326

www.ecsegfalva.hu

Nem

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Budapest 1031

Monostori Út 34.

Király Róbert

rkiraly@juratio.hu

www.devavanya.hu

Közétkeztetési szolgáltatás EKR000938912018

Szolgáltatás megrendelés

Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának és Ecsegfalva Község 
Önkormányzatának intézményei részére közétkeztetési szolgáltatás ellátására



EKR000938912018

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alktlan ha számláján a felhívás feladtól 
visszaszámított12 hó-ban 30 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. 2. § 25. pontja) volt. P
/2. Alktlan ha a felhívás feladása előtt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év, kb tárgyából (
közétkeztetési szolg.) származó – nettó – árbevétele nem éri el összesen a 200M,- Ft-ot a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. r.(Alkr.) 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján. Az újonnan piacra lépő 
szervezetek esetében működésük ideje alatt összesen legalább nettó 100MFt teljes – nettó – 
árbevétellel kell rendelkezni. P/3. Alktlan ha nem rend min 200MFt/év és legalább 100 M Ft/kár 
limit összegű, közb tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó az 
ajánlattételkor érvényes szakmai felelősségbiztosítással. M/1. Alktlan ha nincs afelhívás feladásától 
visszafelé számított 36 hó-ban) teljesített, a jelen eljárás tárgya (közétkeztetés), legalább egy 
referenciával, amely megfelel az alábbi követelményeknek: - legalább 24 hó-n) keresztüli 
folyamatos szolgáltatásnyújtás, és - legalább az alábbi napi adagszám nyújtására vonatkozott: 
óvodai ebéd 160 adag, általános iskolai ebéd 270 adag, diétás ebéd 20 adag. szociális ellátás ebéd 
50 adag Max 3 szerződéssel lehet. M/2. Alktlan ha nem rendelkezik minimum: a) a 
közétkeztetésben 36 hó tapasztalatú 1 fő élelmezésvezetővel, b) a közétkeztetésben 36 hó 
tapasztalatú 1 fő felsőfokú végz dietetikussal, c)1 fő középfokú végz szakáccsal, aki a 
közétkeztetésben 36 hó szakácsként szerzett tapasztalatú, d)1 fő középfokú végz, diétás szakáccsal,
aki közétkeztetésben 24 hó diétás szakácsként szerzett tapasztalatú M/3. Alktlan ha nem 
rendelkezik a) érv HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, 
vagy a Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b) érv OHSAS 18001 tanúsítvánnyal, 
vagy az Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; c) élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszerre vonatkozó érv ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű 
dokumentummal; d) bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy egyenértékű
érv minőségbiztosítási rendszerrel, vagy Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal. M/4. 
Alktlan ha nem rendelkezik a) a teljesítéshez szükséges, más szerződés teljesítéséhez nem lekötött, 
legalább 1100 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező saját tulajdonú, vagy már bérelt 
főzőkonyhával, ahonnan a szolgáltatást végezni tudja, b) legalább 1100 adag/nap mennyiségű 
készétel kiszállítására és folyamatos melegen tartására elegendő, a HACCP előírásoknak megfelelő,
fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtároló szállítóedényekkel, c) legalább 2 db készétel kiszállítására 
alkalmas szállító járművel, 2.) A szakmai ajánlatként csatolni kell: - a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt előírások szerinti mintaétlapokat és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentumokat. - az általa használt és a tálalókonyhákban kifüggesztendő adagolási útmutatót 
részletek a dokumentációban 3.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szerint, elektronikusan kell benyújtani. Az 

A következő helyett:

További információkA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

VI.3Szakasz száma:

2018.12.20 10:00Helyesen:

2018.12.11 10:00A következő helyett:

Benyújtási határidő dátumA módosítandó szöveg helye:

Rész száma:

IV.2.2Szakasz száma:

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII. szakasz: Változások

Módosítás oka:

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2018/S 228-522579

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Hirdetmény hivatkozási száma:

TED88TED eSender ügyfél bejelentkezés:

TED88TED eSender bejelentkezés:

TED eSenderAz eredeti hirdetmény benyújtásának módja:

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

2018-21121

2018.11.19

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

VII.2) További információk

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alktlan ha számláján a felhívás feladtól 
visszaszámított12 hó-ban 30 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. 2. § 25. pontja) volt. P
/2. Alktlan ha a felhívás feladása előtt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év, kb tárgyából (
közétkeztetési szolg.) származó – nettó – árbevétele nem éri el összesen a 200M,- Ft-ot a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. r.(Alkr.) 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján. Az újonnan piacra lépő 
szervezetek esetében működésük ideje alatt összesen legalább nettó 100MFt teljes – nettó – 
árbevétellel kell rendelkezni. P/3. Alktlan ha nem rend min 200MFt/év és legalább 100 M Ft/kár 
limit összegű, közb tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó az 
ajánlattételkor érvényes szakmai felelősségbiztosítással. M/1. Alktlan ha nincs afelhívás feladásától 
visszafelé számított 36 hó-ban) teljesített, a jelen eljárás tárgya (közétkeztetés), legalább egy 
referenciával, amely megfelel az alábbi követelményeknek: - legalább 24 hó-n) keresztüli 
folyamatos szolgáltatásnyújtás, és - legalább az alábbi napi adagszám nyújtására vonatkozott: 
óvodai ebéd 160 adag, általános iskolai ebéd 270 adag, diétás ebéd 20 adag. szociális ellátás ebéd 
50 adag Max 3 szerződéssel lehet. M/2. Alktlan ha nem rendelkezik minimum: a) a 
közétkeztetésben 36 hó tapasztalatú 1 fő élelmezésvezetővel, b) a közétkeztetésben 36 hó 
tapasztalatú 1 fő felsőfokú végz dietetikussal, c)1 fő középfokú végz szakáccsal, aki a 
közétkeztetésben 36 hó szakácsként szerzett tapasztalatú, d)1 fő középfokú végz, diétás szakáccsal,
aki közétkeztetésben 24 hó diétás szakácsként szerzett tapasztalatú M/3. Alktlan ha nem 
rendelkezik a) érv HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, 
vagy a Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b) érv OHSAS 18001 tanúsítvánnyal, 
vagy az Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; c) élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszerre vonatkozó érv ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű 
dokumentummal; d) bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy egyenértékű
érv minőségbiztosítási rendszerrel, vagy Alkr. 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal. M/4. 
Alktlan ha nem rendelkezik a) a teljesítéshez szükséges, más szerződés teljesítéséhez nem lekötött, 
legalább 1100 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező saját tulajdonú, vagy már bérelt 
főzőkonyhával, ahonnan a szolgáltatást végezni tudja, b) legalább 1100 adag/nap mennyiségű 
készétel kiszállítására és folyamatos melegen tartására elegendő, a HACCP előírásoknak megfelelő,
fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtároló szállítóedényekkel, c) legalább 2 db készétel kiszállítására 
alkalmas szállító járművel, 2.) A szakmai ajánlatként csatolni kell: - a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt előírások szerinti mintaétlapokat és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentumokat. - az általa használt és a tálalókonyhákban kifüggesztendő adagolási útmutatót 
részletek a dokumentációban 3.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szerint, elektronikusan kell benyújtani. Az 
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Erről az 
EKR visszaigazolást küld. 4.) Az ajánlatban elektronikus űrlapként felolvasólap szerepeljen, 
amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), és azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A 
felolvasólap mintája EKR-ben. Ajánlatok felbontásának ideje: 2018. december 20. 12:00 óra

Helyesen:

ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Erről az 
EKR visszaigazolást küld. 4.) Az ajánlatban elektronikus űrlapként felolvasólap szerepeljen, 
amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), és azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A 
felolvasólap mintája EKR-ben. Ajánlatok felbontásának ideje: 2018. december 11. 12:00 óra
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2018.11.19 2018.11.27 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2018.11.29 2018.12.03 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Feladott 2018.12.14 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 3 sor (1 / 1)

 




