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HU-Budapest: Élelmezési szolgáltatások

2009/S 99-143758

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Haller u. 29., Κapcsolattartó Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet, HU-1096 Budapest. Tel.  +36 12157240. E-mail 
pethone@kardio.  hu  . Fax  +36 12157240.

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kardio.  hu  .

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett 
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett 
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos 
a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY 
TEVÉKENYSÉGEI: 
Egyéb: a Kbt. 22. § (1) h) pont szerinti szervezet. 
Egészségügy. 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem. 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS 
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Az Intézményben ellátottak élelmezési feladatainak ellátása. 
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye: 
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Szolgáltatásmegrendelés. 
Szolgáltatási kategória 17. 
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye. 

NUTS-kód: HU101 .

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul: 
Közbeszerzés megvalósítása. 
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk: 
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 
Az Intézményben ellátottak élelmezési feladatainak ellátása szolgáltatási szerződés keretében. 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

55520000.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: 
Nem. 
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel: 
Nem. 
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: 
Igen. 
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 
II.2.1) Teljes mennyiség: 
Ajánlatkérő székhelyén napi 200 fő -50 % ellátott heti hét napos, napi háromszori fő 
étkezésének és egy kis étkezésének biztosítása. 
Becsült érték HÉA nélkül: 407 500 000 HUF. 
II.2.2) Vételi jog (opció): 
Nem. 
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS 
HATÁRIDEJE: 
Az időtartam hónap(ok)ban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva). 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Hibás teljesítési, valamint késedelmi és meghiúsulási kötbér. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
A szolgáltatás igazolt teljesítésének ellenértékét a havi elszámolást követően kiállított számla 
ellené-ben, 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő, de ajánlattevő ennél 
kedvezőbb fizetési határidőre is tehet ajánlatot, figyelemmel a Kbt. 305. §-ra. 
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy: 
Nem követelmény. 
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: 
Igen. 
60/2003(X.20)ESZCSM rendelet; 67/2007. (VII.10.) GKM-EÜM-FVM-SzMM együttes 
rendelet. 
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 



III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is: 
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az 
előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásból kizárásra kerül: 
— részvételi jelentkező vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a 
Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok, 
— alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bek. d)-e) pontjában felsorolt kizáró okok, 
— részvételi jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 61. 
§ (1) bekezdés a)-tól e) pontjáig felsorolt kizáró okok, 
— részvételi jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdésben szereplő kizáró okok. 
Igazolási mód: A Kbt. 63. és 63/A. § szerint. 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételi 
jelentkező és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kí-vánt 
alvállalkozó csatolja: 
1) részvételi jelentkezési határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi fizetőképes-ségét 
igazoló, valamennyi számlájára vonatko-zóan összes számlát vezető pénzintézeteitől 
származó nyilatkozatát az alábbi tartalommal 
— bankszámláját mióta vezeti, 
— számláján az igazolás kiállítását megelőző egy év során volt-e fizetési késedelem, 
— számláján az igazolás kiállítását megelőző egy év során volt-e sorban állás, ha igen utoljá-
ra mikor és milyen időtartamban (Kbt. 66. § (1) a)). 
2) utolsó kettő lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóját a 
Kbt. 66. § (1) bek. b) pontjában foglaltaknak megfe-lelően, a kiegészítő melléklet nélkül de a 
könyvvizsgálói záradékokkal, ha a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint 
könyvvizsgálóval záradékoltatni kell, egyszerű másolatban. 
A részvételi jelentkező csatolja: 
3) közétkeztetésre vonatkozó érvényes felelősségbiztosítási kötvényének hiteles másolatát. 
(Kbt. 66. § (1) a)) 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A részvételi jelentkező és a beszerzés értékének 
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan (az alkalmasságot külön-külön kell igazolni), ha: 
1) bármely pénzintézettől származó nyilatko-zata alapján megállapítható, hogy az igazolás 
kiállítását megelőző 1 évben: 
— kettőnél többször 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett, vagy, 
— bankszámláján sorban állás mutatkozott. 
2) utolsó kettő lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolói 
közül bármelyik mérleg szerinti eredménye negatív, vagy a könyvvizsgálói záradékban 
korlátozás szerepel 
A részvételi jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha: 
3) nem rendelkezik legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény 
értékű közétkeztetésre vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással. 
Erőforrást bitosító szervezet igénybe vétele esetén az alkalmasság igazolásakor kérjük 
figyelembe venni a Kbt. 4. § 3/E. pontját. 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A részvételi jelentkező vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdése b) szerinti szervezet csatolja. 
1. a Kbt. 67. § (3) a) pontban szerepeltetett adatok feltüntetésével a kórházi ellátottak 
élelmezéséről szóló 2007-2008 évekből származó referencia nyilatkozatot/igazolást,a Kbt. 
68.§(1) szerint, mely tartalmazza a me-grendelői nyilatkozatot, miszerint a tel-jesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek 
2. a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint legalább 1 fő, minimum 2 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező felelős élelmezés-vezető és legalább 3 fő minimum 2 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakács (melyből 1 fő diétás szakács) képesítésű szakember 
végzettségét igazoló okmányo-kat, rövid szakmai önéletrajzokat, az élel-mezésvezető 
esetében kiemelve azon munkák felsorolását, melynek felelős élel-mezésvezetését végezte. A 
felelős élel-mezésvezetői tevékenységet végzőknél csatolni kell a 60/2003. (X.20.) ESZCSM 
rendelet szerinti képesítésről szóló igazolás hiteles másolatát, 
3. a Kbt. 67. §. (3) bekezdés f) pontja értelmében hitelt érdemlően igazolja a saját HACCP 
vagy a Kbt. 68.§(4)-(5) szerinti rendszerének a meglétét. 
4. a Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja szerinti ÁNTSZ engedéllyel rendelkező eszközök 
darabszámot is tartalmazó felsorolását. 
Erőforrást bitosító szervezet igénybe vétele esetén az alkalmasság igazolásakor kérjük 
figyelembe venni a Kbt. 4. § 3/E. pontját. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
A részvételi jelentkező vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdése b) szerinti szervezet alkalmatlannak 
minősül a szerződés teljesítésére, ha: 
1. nem rendelkezik a 2007-2008. évekből összesen, 1 db legalább folyamatosan 12 hónapon 
keresztül napi legalább 200 fő kórházi ellátott élelmezéséről szóló referenciával. 
2. nem rendelkezik legalább 3 fő, minimum 2 éves gyakorlattal rendelkező, a jelen eljárás 
szerinti feladat ellátásáért felelős szakács képesítésű szakemberrel, -melyből 1 fő diétás 
szakács képesítéssel rendelkezzen,- valamint legalább egy fő, minimum 2 éves gyakorlattal 
rendelkező dietetikus végzettségű személlyel, továbbá 1 fő élelmezés vezetővel. 
3. nem rendelkezik HACCP vagy a Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti rendszer meglétét bizonyító 
okirattal 
4. Legalább kettő darab, 200 adag egyszerre történő ételszállításra megfelelő ÁNTSZ - 
engedéllyel rendelkező szállító gépjárművel - vagy azok használati jogával-, amennyiben az 
étel szállítása közúton történik. 
III.2.4) Fenntartott szerződések: 
Nem. 
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE 
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?: 
Igen. 
60/2003(X.20)ESZCSM rendelet. 
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét?: 
Igen. 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 
IV.1.1) Az eljárás fajtája: 



Tárgyalásos. 
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése: nem. 
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma: 
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során: 
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem. 
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 
IV.2.1) Bírálati szempontok: 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott 
részszempontok: 
1. Ajánlati ár (Ft / beteg / élelme-zési nap). Súlyszám: 40. 
2. Tálalás módja (egyéni vagy csoportos). Súlyszám: 40. 
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: 
Nem. 
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: 
GOKI-3/2009. 
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: 
Nem. 
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében): 
A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.7.2009. 
Kell-e fizetni a dokumentációért: 
Ár: 150 000 HUF. 
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: a fenti 
ár + 20 % ÁFA (összesen: 180 000 HUF) összegű készpénz befizetés ellenében a Gottsegen 
György Országos Kar-diológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán (1096 Budapest, Haller u. 
29., MAGYERORSZÁG) munkanapokon 10:00-13:00-ig, kivétel a részvételi jelentkezés 
napja, amikor 11:00-ig. 
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán 
a befizetést igazoló számla bemutatásával átvehető, munkanapokon 10:00-13:00 óra között, 
kivétel a részvételi jelentkezés napja, amikor 10:00-11:00 óra között, figyelemmel a Kbt. 
102.§ (3) bekezdésére. 
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 
9.7.2009. 
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: 
23.7.2009. 
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók: 
Magyar. 
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 
Dátum: 13.8.2009 - 11:00. 
Hely: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatósága, 1096 
Budapest, Haller u. 29., MAGYERORSZÁG. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen. 
Kbt. 80. § (2) szerint. 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK



VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: 
Nem. 
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT 
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: 
Nem. 
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
1. A finanszírozásra az ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg 1 300 HUF / beteg / 
élelmezési nap. 
2. Tárgyalásos eljárás indokolása: ajánlatkérő fennállása óta csoportos tálalásos rendszerben 
látja el fekvőbetegeinek étkeztetését. A verseny tisztasága és minél szélesebb ajánlattevői kör 
részvétele érdekében csoportos tálalásos rendszer keretében történő étkeztetésre is tehető 
ajánlat. Ennél a rendszernél azonban korszerűbb és mind a betegek, mind pedig az ajánlatkérő 
szempontjából kényelmesebb megoldás az egyéni tálcás rendszerben történő étkeztetés. Ez a 
megoldás azonban drágább, és ajánlatkérő mivel még nem vett igénybe ilyen szolgáltatást, 
mindkettő tálalási mód esetében tárgyaláson kívánja az étkeztetés végleges szerződéses 
feltételeit kialakítani, mivel a szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek 
meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a 
meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. (124. § (2) d)). 
3. A dokumentációban foglalt konkrét megnevezések (márkanevek) csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében szerepelnek, a Kbt. 58. § (4) szerint „vagy azzal 
egyenértékű” termék is elfogadható. 
4. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. 
5. A részvételi jelentkezések bontásának időpontja, helye: 9.7.2009, 11:00, Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatósága, 1096 Budapest, Haller u. 29, 
MAGYERORSZÁG. Jelenlétre jogosultak: Kbt. 101. § (4) b)-c) szerint. A részvételi szakasz 
eredményhirdetésének tervezett időpontja: 23.7.2009 (11:00), helye: Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója. 
6. Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 112.§(2) alapján egy alkalommalteljes körben lehetőséget 
biztosít. 
7. Részvételi jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet csatolja a részvételi je-lentkezési határidőt 
megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának ere-deti, vagy hiteles másolati 
példányát 
8. Részvételi jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet csatolja a részvételi je-lentkezést aláíró 
személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. 
9. Részvételi jelentkező csatoljon részvételi szándékáról szóló nyilatkozatot. 
10. Részvételi jelentkező csatolja a Kbt. 105. § (1) szervezet igénybevételéről szóló 
nyilatkozatát. 
11. Részvételi jelentkező csatolja a Kbt. 104. § (3) szerinti nyilatkozatát. 
12. Részvételi jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet csatolja dokumentáció mellékleteiben 
megadott nyilatkozatokat hiánymentesen kitöltve és cégszerűen aláír-va 
13. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció 
másra át nem ruházható. 
14. A részvételi jelentkezőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 
követelmé-nyeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie 
15. Ajánlatkérő a Kbt. a 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy 
a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, 



valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 
16. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra az ajánlattételi szakaszban lehetőséget biztosít. 
17. A részvételi jelentkező csatolja minden saját tulajdonú vagy bérelt főzőkonyha üze-
meltetésére vonatkozó működési engedélyének hiteles másolatát. Hatályát vesztett vagy 
érvénytelen működési engedély esetén részvételi jelentkező jelentkezése érvénytelen. 
18. A részvételi jelentkező csatolja nyilatkozatát, hogy az elmúlt 3 évben nem volt a 
tevékenységére vonatkozóan közegészségügyi korlátozó intézkedés. Amennyiben a jelent-
kező tevékenységére vonatkozóan közegészségügyi korlátozó intézkedést hoztak az elmúlt 
három évben, a jelentkezés érvénytelen. 
19. Ajánlattevőnek az étkezésadag megállapításánál a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-
SZMM együttes rendelet és 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján naponta az abban 
foglaltak szerinti biológiai értékeket biztosítani kell, valamint vegye figyelembe, hogy a 
nyersanyag norma naponta nettó 550 HUF/fő alá nem mehet. 
20. Ajánlattevők áraik meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy - ilyen irányú 
igény/szükséglet esetén - a mosogató helyiség használatáért bérleti díjat, illetve közüzemi 
díjakat kell fizetni. 
21. Ajánlatkérő a teljesítés idejét 5 évben határozta meg, azzal a kitétellel, hogy a 2. év végén 
vagy azt követően a teljes évek végén a szerződést rendes felmondással megszüntetheti. 
Amennyiben a szerződés nem kerül felmondásra a vállalkozói díj a 3. évtől kezdődően min-
den évben a vállalkozó által vállalt mértékkel emelkedik. 
22. A Kbt. 20. § (3) szerint valamennyi igazolást eredetiben vagy hiteles másolati példányban 
kell benyújtani, kivéve ahol a felhívásban vagy dokumentációban egyszerű másolati forma 
kerül megjelölésre. 
23. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlathoz kérünk 4 hetes étlapot mellékelni, mely megfelel 
a műszaki leírásban foglaltaknak és a jogszabályi kötelezettségeknek. 
24. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pont-szám 
alsó és felső határa: 0-10-ig. 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közöt-ti 
pontszámot: 
Az ajánlati ár részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú elem 
a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi elemhez 
viszo-nyítva arányosítással kerül meghatározásra; a következő képlettel számol Ajánlatkérő: 
A = (Amin / Aa) x 10 x súlyszám, ahol: A: a kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb 
ajánlati ár/árváltozás mérték, Aa: az adott pályázó ajánlati ára/árváltozás mértéke. 
A tálalás módja értékelési szempont esetében abszolút értékelési módszert alkalmaz az 
ajánlat-kérő: a legkedvezőbb ajánlati tartalmú elem - menümobil rendszer megajánlása - 
esetén a ma-ximális pontszámot kapja az ajánlattevő, csoportos tálalás (ún. badellás rendszer) 
megajánlása esetén a minimális pontszámot kapja az ajánlattevő. 
Alternatív ajánlattétel módja: egyéni tálcás vagy csoportos tálalási rendszer megajánlása. A 
fen-tiek szerinti pontszámítással kapott összpontszámokat hasonlítja össze az ajánlatkérő. 
A bírálati szempontok értelmezése. 
a. Ajánlati ár: nettó Ft összeg / beteg / élelmezési nap; a dokumentációban részletezett 
típusokra megajánlott árak átlagolásából kiszámítva; az ajánlati ár tartalmazza a 
dokumentációban foglalt valamennyi kapcsolódó szolgáltatást; a mosogató helyiség 
használatáért esetlegesen fizetendő bérleti díj és közüzemi díjak nem képezik az ajánlati ár 
részét; ajánlattevő minden 12 hónap után a 12. hónap utolsó napján érvényes, KSH által 
közzétett fogyasztói árindex (infláció) mértékével emelhet árat a következő 12 hónapra 
vonatkozóan. 
b. Tálalás módja (egyéni vagy csoportos): menümobil rendszer megajánlása esetén a 



maximális pontszámot kapja az ajánlattevő, csoportos tálalás megajánlása esetén a minimális 
pontszámot kapja az ajánlattevő. 
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: 

Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel.  +36 13367777. Fax 
 +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: 
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § 
szerint. 
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be: 
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 
22.5.2009. 


