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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Szociális eredmény - Klasszikus ajánlatkérő esetén

Közös ajánlatkérők képviseletére 

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:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

IgenTájékoztató az eljárás eredményéről

NemAjánlati/részvételi felhívás

NemElőzetes tájékoztató

2014/24/EU irányelv

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános 
közbeszerzés

Közzététel dátuma:3595/2019  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Dévaványa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Közétkeztetési szolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000938912018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Dévaványa Város Önkormányzata EKRSZ_
62388104

Dévaványa HU332 5510

Hősök Tere 1.

Valánszki Róbert

onkormanyzat@devavanya.hu +36 66483100

www.devavanya.hu

Igen
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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:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

jogosult:

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

Ecsegfalvi Óvoda EKRSZ_
51895657

Ecsegfalva HU332 5515

Árpád Utca 8
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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

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

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:NUTS-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: Fülöp Erzsébet

ovoda@ecsegfalva.hu +36 66487326

www.ecsegfalva.hu

Nem

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Budapest HU110 1031

Monostori Út 34.

Király Róbert

rkiraly@juratio.hu

www.devavanya.hu

Igen

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Általános közszolgáltatások

Közétkeztetési szolgáltatás

EKR000938912018

Szolgáltatás megrendelés

Vállalkozási szerződés Dévaványa Város Önkormányzatának és Ecsegfalva Község 
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

55321000-6

55524000-9

55523100-3

55523000-2

55322000-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

„Közétkeztetési szolgáltatás”II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

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

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Önkormányzatának intézményei részére közétkeztetési szolgáltatás ellátására

Dévaványa, Ecsegfalva

Közétkeztetés biztosítása az alábbi intézményekben: Dévaványa Város intézményeiben Az irányadó adagszámok 2017. évi normatíva 
elszámolás alapján: Bölcsőde: 21.160 adag/év; 2019.08-tól 35.880 adag/év Óvoda: 121.329 adag/év Iskola: 215.841 adag/év Idősek 
Otthona: 118.120 adag/év Napi adagszám Bölcsőde: 4x-i étkezés minden bölcsődés gyermeknek Reggeli,Tízórai,Ebéd, Uzsonna: 23-23 
adag 2019.08.20 után: Reggeli, Tízórai, Ebéd,Uzsonna: 39-39 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 10 adag (tejfehérje mentes, 
laktózmentes, szójamentes a rendelet előírásainak megfelelően) Óvodák: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek Tízórai, Ebéd,
Uzsonna: 183-183 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 17 adag (gluténmentes, fruktózérzékeny, tejfehérje mentes, laktózmentes, 
tojásmentes a rendelet előírásainak megfelelően) Általános iskola: 3x-i (napközis) vagy 1x-i étkezés (menzás) Napközisek: Tízórai Ebéd
Uzsonna 339-339 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 20 adag (diabetes étrend, gluténmentes, tojásmentes, tejfehérje mentes a 
rendelet előírásainak megfelelően) Menzások: Ebéd: 47 adag Középiskola: 3x-i (kollégium) vagy 1x-i étkezés (menzás) Kollégium: 
Reggeli: Ebéd: Vacsora: 12-12 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 5 adag/nap (diabetes, gluténmentes, tojásallergia, 
tejérzékenység, lisztérzékenység, sertésmentes a rendelet előírásainak megfelelően) Menzások: Ebéd: 27 adag Margaréta Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 3x-i (bentlakásos)vagy 1x-i étkezés (menzás): Hétköznap: Bentlakásos: Reggeli Ebéd Vacsora 96-
96 adag Menzás (szociális étkeztetés): Ebéd: 50 adag Hétvégén: Bentlakásos: Reggeli Ebéd Vacsora: 96-96 adag Menzás (szociális 
étkeztetés): Ebéd: 4 adag Diétás étkeztetés Idősek otthona: Cukorbetegség, vastagbél gyulladásos, pépes diéta 15 fő körül Gyermekek 
között: fruktóz szegény, laktózmentes, gluténmentes diabetes étrend 15-20 fő Felnőttek: diabetes étrend, glutén mentes 2-5 fő Az 



EKR000938912018

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70 2. Változatossági mutató /Súlyszám: 30 adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 
pont. a módszerek ismertetése: - az 1. (ajánlati ár):: Ajánlatkérő a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1. mell A.1. pontja ba)
a „Fordított arányosítás” - a 2. (változ. mutató): Ajánlatkérő a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1.mell A.1. pontja bb)„
Egyenes arányosítás”

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ:

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemTárgyalásokat is magában foglaló eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) rögzített kizáró okok fennállnak. Igazolás: Kbt. 114. § (2) ; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama egy alkalommal további 24 hónapra meghosszabbítható.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

idősek otthonában lakók részére hetente legalább 4 alkalommal meleg vacsora biztosítása. A rendeleti szabályozás alapján nem 
kötelező diéták esetében szülővel egyeztetve kell gondoskodni a megfelelő ellátásról (szorbin allergia stb) A Kbt. 58. § (1) szerinti 
opcionális részek: A fent meghatározott adagszámoktól 30%-os eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától függően. Az 
iskolákban Ajánlatkérő szünidei étkezést biztosít 6219adag/év mennyiségben. Ecsegfalva Község Önkormányzata esetében Az irányadó
adagszámok a 2017. évi normatíva elszámolás alapján: Óvoda: 27.183 adag/év Iskola: 16146 adag/év Szociális étkeztetés: 13.356 adag
/év Napi adagok Óvoda: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek Tízórai: Ebéd: Uzsonna: 41-41 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés
: 1 adag/nap (diabetes étrend gluténmentes, tojásmentes, tejfehérje mentes, gluténmentes a rendelet előírásainak megfelelően) 
Általános iskola: 3x-i (napközis) Napközisek: Tízórai Ebéd Uzsonna 28-28 adag Ebből diétás: valamennyi étkezés: 1 adag/nap (diabetes 
étrend, gluténmentes, tojásmentes, tejfehérje mentes a rendelet előírásainak megfelelően) Szociális étkezés:53 adag Az iskolákban 
Ajánlatkérő szünidei étkezést biztosít 522 adag/év mennyiségben. A Kbt. 58. § (1) bekezdés szerinti opcionális részek: A fent 
meghatározott adagszámoktól 30%-os eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától függően. Mindkét településen egyéb 
étkeztetés: dolgozók igény szerinti étkeztetését (ebéd) ajánlattevőnek kedvezményesen biztosítania kell. Az ajánlattevőnek lehetőséget
kell adnia, hogy harmadik féllel is szerződéses viszonyra lépjen házi segítségnyújtás, illetve nyári táboroztatás étkeztetésének 
biztosítása céljából.Vendégétkezés Dévaványa esetében 70 adag Ecsegfalva esetében 12 adag Az egyéb étkeztetés tekintetében a 
térítési díjat a mindenkori igénybevevő fizeti meg

Nem

Nem
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VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

2018-211210Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

Elnevezés:

V. szakasz: Eljárás eredménye

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.04.04

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Eredménytelenség oka: egyetlen ajánlattevő sem tett ajánlatot

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

5.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): - ajánlattevő nyilatkozatát 
a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan; -ajánlattevő nyilatkozatát az Alkr. 17. § (2) alapján; - a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot; - az 
ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 
ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. - 
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 
a cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú nyilatkozat kell; - amennyiben 
ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re. -átláthatósági nyilatkozatot A Kbt. 47. § (2) alapján a dokumentumok -
ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az ajánlatkérő az e-Kr. 10. § (4) alapján előírja, hogy 
az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat 
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes 
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 6.)Ha nem cégjegyzésre jogosult ír alá meghatalmazás kell 7.) Az ajánlat költsége az 
ajánlattevőt terheli. Kbt. 148.§ szerint 8.)nem magyar nyelvű dokumentum mellé felelős magyar fordítás kell10.) Valamennyi órában 
megadott határidő EKR idő szerint értendő. 11.) Nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,rendeletei és egyéb vonatkozó jogszabályok 
irányadók. 12.) A Kbt. 75. §(2) e) nem. 13.) Többváltozatú ajánlat nem.Kbt. 114. § (11) nem. 14.) Ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 15.) A 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak P/1-3,M/1-4. 16.) Csatolni kell az ajánlathoz a diétás ételek 
készítésére vonatkozó szakhatósági hozzájárulást és ezzel a szolgáltatás teljes időtartama alatt is rendelkeznie kell. 17.) Kötelező 
működtetni tálalókonyhaként a dokumentációban megjelölt konyhákat.A bemutatott meglévő főzőkonyhát a teljes adagszám 
lefőzéséhez kötelező szolgáltatásba bevonni. 18.) helyszín megtekintése:jelen módosított felhívás TED-en történő megjelenésének 
napját követő munkanap 15.00 órakor. Találkozás helye:5510 Dévaványa, Széchenyi utca 1., Kapcsolattartó: Hosszú Szilvia, 06-30/
6777-727.19.) Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell legalább 4 fő átvételét. Erről az ajánlatban nyilatkozni kell. 20.) Adatot kell 
szolgáltatni Ajánlatkérő számára étkezési kategóriánként egy adag étel nettó nyersanyagköltségéről. Vállalásáról nyilatkozni kell az 
ajánlatban. 21.) A Kbt. 61. § (4) alapján a részajánlat kizárásának indoka: az elvégzendő feladat összetettsége szakmai szempontból 
nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását, a teljesítés és annak felelőssége egy kézben kell, hogy koncentrálódjon. Több rész 
több szerződése esetére a teljesítés koordinálására Ajánlatkérőknek nincs kapacitása. 22.) Ajánlati biztosíték 2.000.000.- HUF Az 
ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10402142-49564855-56551002 számú bankszámlájára történő 
befizetéssel 23.) FAKSZ:dr. Király Róbert, 00435
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1 melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.




