6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Döbrököz Község Önkormányzata
Postai cím: Páhy u. 45.
Város/Község: Döbrököz

Postai
irányítószám:
7228

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 74/435-144

Címzett: Szili Lajosné polgármester
E-mail: dobrokoz@polghiv.tolnamegye.hu

Fax: 74/435-343

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Kovács István egyéni vállalkozó
Postai cím: Búzavirág u. 54.
Város/Község: Dombóvár

Postai irányítószám:
7200

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 30/295-0181

Ország:
Magyarország

Címzett: Kovács István
E-mail: -

Fax: -

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű

-

Regionális/helyi szintű

X

Közjogi szervezet

-

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb

-

I.4.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
X Általános közszolgáltatások

- Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

- Védelem

- Szociális védelem

- Közrend és biztonság

- Szabadidő, kultúra és vallás

- Környezetvédelem

- Oktatás

- Gazdasági és pénzügyek

- Egyéb (nevezze meg): -

- Egészségügy
I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
- Víz

- Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

- Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

- Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
- Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása
és kitermelése

- Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
- Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
autóbusz szolgáltatások

- Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
- Kikötői tevékenységek

- Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Döbröközi óvodaépületben levő főzőkonyha bérbeadása óvodai, iskolai és szociális étkeztetés
céljából.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a
leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) Építési beruházás

-

b) Árubeszerzés

-

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

-

Adásvétel

-

Tervezés és kivitelezés

-

Lízing

-

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

-

Bérlet

-

Szolgáltatási kategória 17
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Részletvétel

-

Ezek
kombinációja/Egyéb

-

Építési koncesszió

-

A teljesítés helye

-

X

Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye

-

A teljesítés helye
7228 Döbrököz,
Ifjúság u. 6.

NUTS-kód

-

NUTS-kód

-

NUTS-kód

HU233

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/08/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Döbröközi óvodaépületben levő főzőkonyha bérbeadása óvodai, iskolai és szociális étkeztetés
céljából.
A tanév, illetve óvodai év minden munkanapján a megjelölt mennyiségű tízórai, ebéd és uzsonna
tárgynapi készítése óvodai, iskolai és szociális étkeztetés céljából az óvodaépületben található
főzőkonyha üzemeltetésével, az ajánlattevő által beszerzendő élelmiszer alapanyagokból történő
ételkészítéssel és kiadagolással, mosogatási feladatok ellátásával, valamint a keletkező
ételhulladék elszállításával. Az iskolai étkezés önkiszolgáló jellegű, az óvodában a kiadagolt ételt
az óvodai személyzet adja a gyerekeknek. Az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes
időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani, és főzőkonyhaként működtetni.
Az üzemeltető az eddig is működő konyhát a meglevő eszközök térítésmentes használatával veszi
át, folyamatos rendelkezésre állásukról, pótlásukról a mindenkori igényeknek megfelelően
gondoskodik. A konyhai energiafogyasztás költségeit a vállalkozó viseli, mérés alapján. A
konyhai helyiségek és berendezéseik szükséges takarítási, karbantartási, felújítási munkáinak
elvégzése az ajánlattevő feladata, költségei őt terhelik (pl. tisztasági festés, meszelés). Az
ajánlatkérő igényli a szociális étkeztetés keretében történő ételkészítést, kiadagolva, szállításra

előkészítve.
Az ajánlatkérő a tulajdonában levő helyiségek használatáért 150.000,- Ft havi bérleti díjat kér,
amely évente a hivatalos infláció mértékével emelkedik, első alkalommal a szerződés
megkötésétől számított egy év elteltével. A fennmaradó konyhai és éttermi kapacitás a vállalkozó
részéről szabadon értékesíthető.
Az éves várható ételadagok a következők:
Iskolai étkeztetés (napi egyszeri)
− 7-14 éves korosztály részére ebéd:

5.688 adag

Iskolai étkeztetése (napi háromszori)
− 7-14 éves korosztály részére tízórai:
− 7-14 éves korosztály részére ebéd:
− 7-14 éves korosztály részére uzsonna:

19.068 adag
19.068 adag
19.068 adag

Élelmezési napok száma: 185/év.
Óvodai étkeztetés (napi háromszori)
− 3-6 éves korosztály részére tízórai:
− 3-6 éves korosztály részére ebéd:
− 3-6 éves korosztály részére uzsonna:

12.876 adag
12.876 adag
12.876 adag

Élelmezési napok száma: 220/év.
Szociális étkeztetés (napi egyszeri):
− felnőtt korosztály részére

16.908 adag

Élelmezési napok száma: 255/év (minden munkanap).
Az ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +10 %-kal eltérhet.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

Fő tárgy

55520000-1

-

További
tárgy(ak)

55523000-2
55524000-9
55521200-0

-

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes
szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 72.807.987

ÁFA
nélkül

X

ÁFÁ
-val

-

ÁFA
(%)

-

Pénznem HUF
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY:

vagy

napokban: - (a szerződés megkötésétől számítva)

kezdés:
- (év/hó/nap)
befejezés: - (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/08/31 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/09/30 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen -

nem X

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
A II.1.4) pontban foglaltakkal megegyező.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges
összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 57.656.809
Pénznem HUF

ÁFA
nélkül

ÁFÁ
-val

ÁFA
(%)

X

-

-

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt.
251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt

-

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

-

Meghívásos

-

Gyorsított tárgyalásos

-

Gyorsított meghívásos

-

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

-

Versenypárbeszéd

-

Keretmegállapodásos eljárás

-

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

-

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

-

Meghívásos

-

-

Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

-

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

-

Előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

-

Keretmegállapodásos

-

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

-

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás
nélküli

X

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

-

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

-

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

X

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat

-

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: - (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben:

- /S -

ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/07/03 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

KÉ-12645/2009 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: - (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2009/08/15 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben:

2009/S -156 227267

ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/08/24 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

KÉ-16827/2009 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?

igen X

nem -

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS
IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?

igen -

nem -

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.3.1) A szerződést módosították-e?

igen -

nem X

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: - (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

- (KÉ-szám/évszám)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk: A nyertes ajánlattevő a szerződést 2012/08/31-el bezárólag rendben
teljesítette, az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást 2012/09/12-én kifizette.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek.
V.3) KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA: 2012/09/13 (év/hó/nap)

