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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338647-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára
2016/S 189-338647

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 178-319551)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hajléktalanokért Közalapítvány
AK17466
Szobi utca 3
Budapest
1067
Magyarország
Telefon:  +36 12462176
E-mail: varga.peter@hajlektalanokert.hu 
Fax:  +36 12621021
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hajlekot.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hajlekot.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása – RSZTOP 2.”
tárgyában.

II.1.2) Fő CPV-kód
55523000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása – RSZTOP 2.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

28/09/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 178-319551
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VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 22.
A következő helyett:
Az étkezési csomagokat, felnőtt (19–69 év közötti) korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában
(reális, mindennapokban használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál
vagy 400–800 g/egy adag). Téli adagszám 11.01–04.30: 24 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 26
adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01–10.31: 14 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 16
adag/munkanap mértékig).
Helyesen:
Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti) korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában
(reális, mindennapokban használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál
vagy 400-800 g / egy adag). Téli adagszám 11.01-04.30: 24 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max.
27 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 14 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max.
17 adag/munkanap mértékig).
Szakasz száma: IV.2.2
A következő helyett:
Dátum: 29/09/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 10/10/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:
Helyesen:
1. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Illés Levente Ügyvédi Iroda: 1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. 6.a.
10.10.2016 10:00 óra
Az ajánlat felbontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői lehetnek jelen.
2. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 napban határozza meg.
3. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
2008. évi XLVI. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, 3.sz.
melléklete Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap/fő)
62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a HACCP, vagy azzal egyenértékű élelmiszer biztonsági rendszer
előírásainak megfelelően kell teljesíteni.
Az EP és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (25.10.2011) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
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4. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást európai uniós alapokból finanszírozott projekttel, programmal
kapcsolatosan indítja. A száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
4. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az arányosság fordított arányosságot
jelent az 1. értékelési szempontnál, ahol Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb. Ajánlatkérő
a 2. értékelési szempont esetében a dokumentációban részletezettek szerint osztja ki a pontokat figyelemmel a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám 2012. június 1.) elnevezésű dokumentumban
foglaltakra.

VII.2) További információk:
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