
EKR000955492020 2020.11.27 13:47:33

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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)

+36 89515083Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Pápa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Gyermekétkeztetési feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000955492020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Pápa Város Önkormányzata EKRSZ_1378298
6

Fő Utca 5.

Pápa HU213 8500

Szalai Krisztina

koltsegvetes@papa.hu +36 89515000

http://papa.hu/

Igen

Pápai Városi Óvodák EKRSZ_1254260
4

Huszár Lakótelep 33.

Pápa HU213 8500

Csákvári Judit

varosiovodak@gmail.com +36 89510669



EKR000955492020

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a és 21/C. §-a alapján Pápa Város 
Önkormányzata által biztosítandó intézményi és szünidei gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó ételkészítési, valamint ezen 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztése és felújítása. Általános étkeztetés, azzal, hogy glutén 
érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell. A nyertes ajánlattevő 
szerződéses feladatát köteles a mindenkor hatályos, közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi jogszabály [a 
szerződéskötéskor hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet] és önkormányzati szabályok alapján ellátni, ideértve különösen a diétás 
étkezés jogszabály szerinti biztosításának kötelezettségét is.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gyermekétkeztetési feladatok ellátása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 306022280Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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:

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) http://varosiovodakpapa.hu/

Nem

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 
Szociális Intézménye

EKRSZ_1919220
0

Barát Utca 9

Pápa HU213 8500

Szalainé Tihanyi Andrea

eszi@pvoeszi.hu +36 308679904

http://papa.hu/

Nem

PPL Solutions Közbeszerzési Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_7826017
7

Toboz Utca 26. Fszt. 2.

Budapest HU110 1037

Deli András

drdeliandras@pplsolutions.net

http://papa.hu/
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egy napra vetített összesített nettó előállítási díj (Ft): 1.379.727,- Ft 
2. Változatossági mutató: 100 
3. Diétás szakács vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember a felhívás M.3.2. alpontja szerinti 
alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata: 36 hónap 
4. Felsőfokú dietetikus szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakember a felhívás 
M.3.3. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata: 36 hónap 
5. Felsőfokú élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel 
rendelkező szakember a felhívás M.3.4. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata: 24 
hónap 
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően 
igazolta.

11130967208Eatrend Arrabona Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9024 Győr, Hunyadi Utca 
14. A. épület

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

188A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 187-452157A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Kbt. III. Rész XVII. Fejezete.

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. Egy napra vetített összesített nettó előállítási díj (Ft) 
Az értékelés módszere:  
Fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. útmutatója szerint): a legalacsonyabb 
érték a legkedvezőbb. 
P=[(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin] 
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma 
Avizsgált: aktuális ajánlati elem 
Alegjobb: legjobb ajánlati elem 
Pmax: pontskála felső határa 
Pmin: pontskála alsó határa 
2. Változatossági mutató 
Az értékelés módszere:  
Egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. útmutatója szerint): a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb. 
P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin] 
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma 
Avizsgált: aktuális ajánlati elem 
Alegjobb: legjobb ajánlati elem 
Pmax: pontskála felső határa 
Pmin: pontskála alsó határa 
3. Diétás szakács vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember a felhívás M.3.2. alpontja szerinti alkalmassági 
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata 
Az értékelés módszere:  
Egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. útmutatója szerint): a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb. 
P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin] 
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma 
Avizsgált: aktuális ajánlati elem 
Alegjobb: legjobb ajánlati elem 
Pmax: pontskála felső határa 
Pmin: pontskála alsó határa 
A 3. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 
azonos számú pontot ad: 36 hónap. 
4. Felsőfokú dietetikus szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakember a felhívás M.3.3. 
alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata 
Az értékelés módszere:  
Egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. útmutatója szerint): a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb. 
P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin] 
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma 
Avizsgált: aktuális ajánlati elem 
Alegjobb: legjobb ajánlati elem 
Pmax: pontskála felső határa 
Pmin: pontskála alsó határa 
A 4. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 
azonos számú pontot ad: 36 hónap. 

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:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Egy napra vetített összesített nettó előállítási díj (Ft) értékelési pontszámának (100) és a részszempont 
súlyszámának (60) szorzata: 6000; 
2. Változatossági mutató értékelési pontszámának (100) és a részszempont súlyszámának (10) szorzata: 1000; 
3. Diétás szakács vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember a felhívás M.3.2. alpontja 
szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata értékelési pontszámának (100) és a 
részszempont súlyszámának (10) szorzata: 1000; 
4. Felsőfokú dietetikus szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel rendelkező 
szakember a felhívás M.3.3. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata 
értékelési pontszámának (100) és a részszempont súlyszámának (10) szorzata: 1000; 
5. Felsőfokú élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú 
szakképzettséggel rendelkező szakember a felhívás M.3.4. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli 
többlet szakmai tapasztalata értékelési pontszámának (100) és a részszempont súlyszámának (10) szorzata: 
1000.

Szöveges értékelés:

10000Eatrend Arrabona Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Eatrend Kft., adószám: 14893560-2-13, Eljárást megindító felhívás III.1.4 P.3., II.2.14. M.1.1-1.3, M.2.1-2.4., M.3.1-3.4. pontjai

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Egy napra vetített összesített nettó előállítási díj (Ft): 1.379.727,- Ft 
Ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat [a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint].

11130967208Eatrend Arrabona Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9024 Győr, Hunyadi Utca 14. A. 
épület

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

5. Felsőfokú élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel 
rendelkező szakember a felhívás M.3.4. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata 
Az értékelés módszere:  
Egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26. útmutatója szerint): a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb. 
P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin] 
P: a vizsgált ajánlati elem pontszáma 
Avizsgált: aktuális ajánlati elem 
Alegjobb: legjobb ajánlati elem 
Pmax: pontskála felső határa 
Pmin: pontskála alsó határa 
Az 5. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 
azonos számú pontot ad: 24 hónap.

közétkeztetési szolgáltatás nyújtása és annak keretében szakács, diétás szakács, dietetikus, élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
mérnök biztosítása, logisztikai és egyéb kiegészítő szakértői szolgáltatás, ételhulladék elszállítás

Eatrend Kft., adószám: 14893560-2-13
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.11.27 13:34:11 drdeliandras

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az eljárás fajtája a Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés az összegezés VI.1.1) pontjában foglalt időtartam lejárata előtt is megköthető, 
figyelemmel arra, hogy a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.12.07Lejárata:2020.11.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2020.11.26

2020.11.27
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