ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000042792018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Békés Megyei Központi Kórház

Közbeszerzés
tárgya:

Közétkeztetési szolgáltatás BMKK

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyula

NUTS-kód:

HU332

Postai irányítószám:

Csizmadia

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
43342866

Nemzeti azonosítószám

Semmelweis Utca 1

Postai cím:
Város:

Békés Megyei Központi Kórház

csizmadia@bmkk.eu

Telefon:

5700

Ország:

Magyarország

Katalin
+36 306765634

Fax:

+36 66441192

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
55669605

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://bmkk.eu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Tender Expert Közbeszerzési és Energatikai
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Diótörő Utca 26.

Város:

Diósd

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU120

Dr.

Magyar

magyar.adrienn2@upcmail.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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https://bmkk.eu/

Postai irányítószám:

2049

Ország:

Adrienn
+36 305687126

Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Közétkeztetési szolgáltatás BMKK

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
"A Békés Megyei Központi Kórház székhelye, valamint a gyulai, békéscsabai, szeghalmi és mezőhegyesi telephelyein a betegek, és
dolgozók étkeztetésének jogszabályszerű biztosítása, akórházi konyha üzemeltetésének ellátása” 1. Békés Megyei Központi Kórház (
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.) és telephelyei számára a betegek, illetve a dolgozók étkeztetésének biztosítása a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően, valamint a kórház székhelyén és a Békéscsabán lévő főzőkonyha üzemeltetésének ellátása. 2. Adagszámok
telephelyenkénti bontásban: Gyula-reggeli: 331.017 adag/év, tízórai: 43.761 adag/év, ebéd: 399.345 adag/év, uzsonna: 1617 adag/év,
vacsora: 338.079 adag/év, összesen: 1.113.819 adag/év, összesen napi 3052 adag. Békéscsaba-reggeli:126.495 adag/év, tízórai:
126.485 adag/év, ebéd:131.591 adag/év, uzsonna:31.996 adag/év, vacsora:129.656 adag/év, összesen: 546.223 adag/év, összesen napi
1497 adag. Szeghalom-reggeli: 26.163 adag/év, tízórai: 0 adag/év, ebéd: 33.605 adag/év, uzsonna: 0 adag/év, vacsora:26.163 adag/év,
összesen: 85.931 adag/év, összesen napi 235 adag. Mezőhegyes-reggeli: 25.455 adag/év, tízórai: 0 adag/év, ebéd: 28.482 adag/év,
uzsonna: 0 adag/év, vacsora: 25.450 adag/év, összesen: 79.387 adag/év, összesen napi 217 adag. A nyertes AT feladata havi 10
vendégebéd biztosítása,valamint 500-500 fő részére a Semmelweis napi étkezés biztosítása a Réthy Pál Tagkórházban és a Pándy
Tagkórházban. AK jogosult +20% opció lehívására. 3. A nyertes AT köteles az 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. szám alatti főzőkonyhát
üzemeltetni, valamint az ételt kiszállítani a II.2.3. pontban megjelölt telephelyekre. A nyertes AT feladata valamennyi teljesítési
helyszínen az ételek tálalása. A békéscsabai telephely esetében a főzőkonyha üzemeltetést csak 2021.02.01. napján kell megkezdeni. 4
. A Nyertes AT feladata az alábbi speciális feladatok ellátása is: • főzési alapanyag beszerzése, • ételkészítés,a speciális étkezési
igények, diéták kielégítése • az étel kiszállítása a szerződésben meghatározott tálalási helyekre, • Az ételek megfelelő kitálalása, •
Minőségbiztosítás, élelmiszer biztonsági követelmények betartása, tisztasági festés valamennyi telephelyen, • Rovar- és rágcsálóirtás,
• a tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladék elszállítása, veszélyes hulladékkezelésére szerződéskötés a speciális
szolgáltatóval, • a főzőkonyhák jogszabályok szerinti működésének biztosítása és üzemeltetése, • a főzőkonyhák karbantartása,
takarítása • infrastrukturális fejlesztés a gyulai központi telephelyen, közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint • a dolgozói
étkezések díjának beszedése A nyertes AT feladata a főzőkonyha megfelelő kialakítása a dokumentációban foglalt tartalommal,
tekintettel arra, hogy az üzemeltetési szolgáltatás előfeltétele a kapcsolódó építési beruházások elvégzése, a konyha felújítása
elengedhetetlen a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetéshez, higiéniai és minőségi követelmények betartásához, valamint a jogsz-ban
foglalt karbantartási kötelezettség teljesítéséhez 5. A szerződéstervezet 3. mellékletében szereplő diéták biztosítása is a feladat részét
képezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész; XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 133-328078

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

134

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban rendelkezésre álló anyagi fedezet a benyújtott ajánlatban szereplő ellenszolgáltatásra tekintettel
nem elegendő, melyre figyelemmel a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Közös Ajánlattevő 1. neve: Menzamax Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 1055
Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19. Közös Ajánlattevő 2. neve: Gastroinvest Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Közös
Ajánlattevő 2. székhelye: 1047 Budapest, Baross utca 44. fszt. 1. I. nettó vállalkozói díj (HUF) az alábbi alszempontok szerint: a)
reggeli nettó egységára (Ft/adag): 240 b) tízórai nettó egységára (Ft/adag): 96 c) ebéd nettó egységára (Ft/adag): 510 d) uzsonna
nettó egységára (Ft/adag): 96 e) vacsora nettó egységára (Ft/adag): 240 f) dolgozói reggeli nettó egységára (Ft/adag): 240 g) dolgozói
ebéd nettó egységára (Ft/adag): 560 h) dolgozói vacsora nettó egységára (Ft/adag): 240 i) vendégétkezés ebéd nettó egységára (Ft/
adag): 550 II. A szerződés teljesítésében résztvevő M2. a) pont szerinti élelmezésvezető szakmai tapasztalata hónapokban megadva:
68 III. A szerződés teljesítésében részt vevő M2 c) pont szerinti szakács szakmai tapasztalata hónapokban megadva: 288 IV. A nyertes
ajánlattevő által az ajánlatkérőnek fizetendő közüzemi díj hozzájárulás mértéke (Ft/hó) 2 000 000
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
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2019.11.26
2019.11.26

VI.1.10) További információk:
Az "IV.1.2) Az eljárás fajtája:" mezőben szereplő információ a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 31. § (1) bekezdésére tekintettel került
megadásra.
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