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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó 
névjegyzék száma: 
00369

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.szentesi-korhaz.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 63313972Fax:Telefon:E-mail:

főigazgatóDr.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

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István KórházAjánlatkérő 
neve:

FT-1298/Szentes/2020–Betegélelmezési szolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001304062020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház EKRSZ_7256103
0

Sima Ferenc Utca 44-58

Szentes HU333 6600

Kalmár Mihály

igazgatas@szentesi-korhaz.hu +36 63313244

www.szentesi-korhaz.hu

Fair-Tender kft. EKRSZ_8658191
6

Czimra Gy. u. Utca 37.

Budapest HU110 1171

Némediné Horányi Márta
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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

Vállalkozási szerződés keretében 12 + 12 hónap időtartamra az ajánlatkérő egészségügyi intézményben a teljes körű élelmezési 
szolgáltatás (ajánlatkérő fekvőbetegei és személyzete közétkeztetésének folyamatos) biztosítása kiszállítással, továbbá folyamatos 
együttműködés, ill. egyeztetés Ajánlatkérő dietetikai szakembereivel a diétás menü kialakítására vonatkozóan. 
 
- Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő egészségügyi intézményben a teljes körű élelmezési szolgáltatás (ajánlatkérő 
fekvőbetegei és személyzete közétkeztetésének folyamatos) biztosítása kiszállítással, továbbá a kórház dietetikai szakembereivel való 
együttműködés, ill. egyeztetés a normál és diétás menü kialakításában. 
- betegétkeztetés napi 4 alkalommal (reggeli, ebéd, vacsora, + 1 kisétkezés), 
- tízórai a műveseállomásra Minden hét hat napján (hétfőtő szombatig) kb 25 fő csak tízórai 
- beteg étkezés kb. 300 fő/nap részére, (az intézeti ágyszám:428 db, hétköznapi átlag 385 fő, hétvégén ez a szám csökken) 
- diéta megoszlása: normál-könnyű vegyes: 40%, diéta 60 % 
- gyermek adag szám: 10 fő/nap (gyermekágyak száma: 20 db) 
- dolgozói étkezés kb. 55 fő/nap részére 
- Ala Carte étkezés: kb. 120 fő, kb. 40-50 fő fogyaszt menüt, amit nem jeleznek előre.  
Szintén nyertes ajánlattevő feladata a feladat ellátásához szükséges egyéb szolgáltatások, árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási 
feladatok ellátása is. A betegek kiszolgálása az osztályokon egyéni tálcás rendszerben történik, míg a Műveseállomáson a tízórait 
hűtőtáskában kell kiszállítani. Ajánlatkérőnek az intézmény éttermében. Ajánlattevőnek a heti menüt, az előre tervezett ála carte-os 
fitt és konyhafőnök ajánlatot hét elején kell megküldenie emailben a kórház informatikai osztályára, ahol a kórház intranet 
rendszerében teszik láthatóvá a dolgozók részére. Ajánlattevőnek ajánlatában minta menü sort és ala carte étlapot is be kell 
nyújtania. Az ala carte étlap összeállítása értékelésre kerül. Reggeli kiszállításának időpontja: reggel 7 óra, Ebéd kiszállításának 
időpontja: délelőtt 11 óra. Uzsonna és vacsora kiszállításának időpontja: délután 13 óra. Az adagok kiszállítása, a jogszabályoknak 
megfelelően, lezárt egyéni tálcás rendszerben történik. Az átadásra az osztályokon került sor, Ajánlatkérő erre kijelölt személyzetének 
a részvételével. Az adagok kitálalása Ajánlatkérő feladata. Nyertes Ajánlattevőnek a szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályok 
szigorú betartásával, azok figyelembevételével kell elvégezni, különös tekintettel a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendeletre a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. 
Az ajánlattevő köteles az élelmezés üzemeltetését önállóan, a kórházi élelmezés mai elvárásainak megfelelő színvonalon, az 
üzemeltetésre vonatkozó szakmai előírások maradéktalan betartásával, kulturáltan, saját kockázatára végezni, ezért erkölcsi és 
anyagi felelősséget vállalni. A betegek részére a legújabb táplálkozástudományi ismeretek függvényében, folyamatosan biztosítania 
kell a betegségüknek és állapotuknak megfelelő, változatos, alkalmazottak részére az egészséges táplálkozást szem előtt tartó 
ételválasztékot.  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FT-1298/Szentes/2020–Betegélelmezési szolgáltatás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 28920916Fax:+36 704186618Telefon:E-mail: fairtender@t-online.hu

https://ekr.gov.hu

A 3. sz. mellékletbe tartozó szolgáltatás, nemzeti nyílt eljárás

Uniós Nyílt eljárás
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

8A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 007-012554A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Nem

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az egyedüli és érvényes 
Ajánlattevő P. DUSSMANN Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) az ajánlati kötöttség lejártát követően ajánlatát nem tartja 
fenn.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2021.02.26 12:40:21 nemedi.marta

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1.) A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: 
„FT-1298/Szentes/2020 - Betegélelmezési szolgáltatás ellátása” megnevezésű közbeszerzési eljárás 
2.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369 

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:

2021.03.10VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2021.03.10VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

Ajánlattevő P. DUSSMANN Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) 2021. február 25.-én, az EKR rendszerben megküldött 
nyilatkozata alapján, ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartama alatt már nem kívánja fenntartani. Erre figyelemmel, 
a Kbt. 79. § (4) bekezdés alapján, az összegezés módosítása szükséges. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

2021.03.02

2021.03.02
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