Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatás feltöltés adatlapja
(8. melléklet szerinti tájékoztató a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez vagy 2003. évi
CXXIX. tv. alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás)
Tárgy: „Szociálisan rászoruló személyek részére étkeztetés biztosítása II.”
Megjegyzés: (adott esetben)
Keltezés dátum: 2013. 12. 23.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------További információk (csak a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti feltöltés esetén
kitöltendő)
Szerződő fél (nyertes ajánlattevő) neve: GMG-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Teljesítés szerződésszerű volt? Igen/Nem
Kifizetett ellenszolgáltatás összege: 106.704.625,- Ft
Ellenszolgáltatás pénzneme: magyar forint (HUF)
A teljesítés ajánlatkérő által elismert időpontja: 2014. november 30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumentum mellékleteit képző fájlok listája (adott esetben feltölthető)

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Postai cím: Széll Kálmán u. 4.
Postai
Város/Község: Szombathely
Ország: HU
irányítószám: 9700
Telefon: +36-94/505-281
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár Lászlóné intézményvezető
E-mail: szocialis94@paloskaroly.hu
Fax: +36-94/314-653
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszkpszhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szszkpszhely.hu
I.2.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: GMG-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: Ady Endre utca 9.
Város/Község: Gyöngyösfalu

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 9723
Telefon: +36-30/260-7128

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Geröly Szabolcs ügyvezető
E-mail: info@foodcar.hu
Fax: +36-94/331-331
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.foodcar.hu
-------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ----------------II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) MEGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés: „Szociálisan rászoruló személyek részére
étkeztetés biztosítása II.”
__________________________________________________________________________
___________________________
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés -, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
□ Építési beruházás
□ Árubeszerzés
X Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
□
Adásvétel
□ Szolgáltatási kategória száma: 17
Tervezés és kivitelezés □
Lízing
□
□□
Kivitelezés, bármilyen □
Bérlet
□
(az 1-27. szolgáltatási
eszközzel, módon, az
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
Részletvétel
□
ajánlatkérő
mellékletében)
által meghatározott
Ezek kombinációja
□
követelményeknek
megfelelően
□ Építési koncesszió
□ Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül.
___________________________________
___________________________________
NUTS-kód
NUTS-kód
□□□□□
HU222
NUTS-kód
□□□□□
NUTS-kód
□□□□□
II.1.3.) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013. 12. 23. (év/hó/nap)
II.1.4.) A szerződés tárgya és mennyisége:
Tárgy:
Szociálisan rászoruló személyek részére étkeztetés biztosítása II.
Mennyiség:
Az alábbiakban megadott ételadagok tájékoztató jellegűek, azok változhatnak, a
közbeszerzés teljes mennyiségének meghatározása az érték megadásával történik.
1. Készétel előállítása a naptári év minden napján.
2. Szociálisan rászoruló személyek részére napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosítása elvitellel:
138.322 adag/év.
3. Szociálisan rászoruló személyek részére napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosítása helyben
történő fogyasztással (Idősek Klubjaiban): 33.741 adag/év.
4. Étkeztetést házhozszállítással igénybe vevő szociálisan rászoruló személyek részére napi
egyszeri étkezés (ebéd) biztosítása: 104.239 adag/év.

5. Időskorúak Gondozóházában ellátottak számára napi háromszori étkezés biztosítása
(reggeli, ebéd, vacsora, szükség esetén pépesített): étkezésenként (reggeli, ebéd, vacsora)
5.550 adag/év, összesen = 16.650 adag/év
6. Az étkeztetést elvitellel és házhozszállítással igénybe vevő szociálisan rászoruló
személyek éthordóinak fertőtlenítő mosogatása: 2 alkalom/1 hét, 51432 darab éthordó/év.
7. Élelmiszer-hulladék elszállítása az étkeztetés helyben történő fogyasztását biztosító
telephelyekről, valamint az Időskorúak Gondozóházából. (tájékoztató adat a várható
mennyiségről: 2.160 kg/év)
8. Szolgáltatásokkal érintett napok száma: az év minden napja (365, ill. szökőév esetén 366
naptári nap)
Megrendelő a szerződés időtartama alatt a fenti mennyiségektől a létszámok változása miatt
éves szinten kategóriánként +15% mértékig eltérhet.
Mennyiség teljesítési helyenként:
Elvitellel: 138.322 adag/év
1. Kámoni városrészen az ajánlattevő által kialakított főző- vagy tálalókonyha – 9.646
adag/év, minimum létszám 26 fő/nap, maximum létszám 32 fő/nap;
2. Derkovits lakótelepen az ajánlattevő által kialakított főző- vagy tálalókonyha – 41.334
adag/év, minimum létszám 99 fő/nap, maximum létszám 149 fő/nap;
3. Joskar-Ola városrészen az ajánlattevő által kialakított főző- vagy tálalókonyha – 51.921
adag/év, minimum létszám 123 fő/nap, maximum létszám 167 fő/nap;
4. Ipartelepen az ajánlattevő által kialakított főző- vagy tálalókonyha – 3.071 adag/év,
minimum létszám 4 fő/nap, maximum létszám 9 fő/nap;
5. KISZ lakótelepen az ajánlattevő által kialakított főző- vagy tálalókonyha – 16.073
adag/év, minimum létszám 27 fő/nap, maximum létszám 59 fő/nap;
6. Szalézi templom környékén az ajánlattevő által kialakított főző- vagy tálalókonyha –
16.277 adag/év, minimum létszám 27 fő/nap, maximum létszám 49 fő/nap;
Klubok: 33.741 adag/év
7. I. sz. Idősek Klubja 9700 Szombathely, Gagarin u. 24. – 7.252 adag/év, minimum létszám
10 fő/nap, maximum létszám 40 fő/nap;
8. II. sz. Idősek Klubja 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C. – 7.561 adag/év, minimum
létszám 17 fő/nap, maximum létszám 25 fő/nap;
9. III. sz. Idősek Klubja 9700 Szombathely, Váci M. u. 1-3. – 9.773 adag/év, minimum
létszám 16 fő/nap, maximum létszám 42 fő/nap;
10. IV. sz. Idősek Klubja 9700 Szombathely, Barátság u. 22. – 4.963 adag/év, minimum
létszám 7 fő/nap, maximum létszám 29 fő/nap;
11. V. sz. Idősek Klubja 9700 Szombathely, Pozsony u. 47. – 4.192 adag/év, minimum
létszám 5 fő/nap, maximum létszám 21 fő/nap;
Gondozóház:
12. Időskorúak Gondozóháza 9700 Szombathely, Pozsony u. 47. – 3* 5550 adag (reggeli,
ebéd, vacsora), összesen 16.650 adag/év, minimum létszám 15 fő/nap, maximum létszám 17
fő/nap;
Étkeztetést házhozszállítással igénybe vevők: 104.239 adag/év
13. az étkeztetést házhozszállítással igénybe vevők lakcíme az intézmény által biztosított
lista alapján – 104.239 adag/év, minimum létszám 224 fő/nap, maximum létszám 290 fő/nap;
14. Nyári gyermekétkeztetés biztosítása a dokumentációban foglaltak szerint.
A feladatok részletes leírását a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fent megadott mennyiségek tájékoztató
adatokat, a becsült, várható mennyiségeket tartalmazza, melyekhez képest a tényleges
mennyiség változhat (akár csökkenhet, akár növekedhet).
Tekintettel arra, hogy a fent megadott ételadagok mennyisége csak tájékozató jellegű,

ajánlatkérő a Kbt. 46.§(2) bekezdése alapján a közbeszerzés pontos mennyiségét az érték
közlésével határozza meg, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő az alapmennyiséget nettó 117.000.000,- Ft/év összegben határozza meg,
amelytől plusz 40%-os mennyiségi eltérést enged évente.
__________________________________________________________________________
II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott
Fő szójegyzék
esetben)
Fő tárgy
□□.□□.□□.□□-□ 55500000-5
□□□□-□
□□□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□
□□□□-□
További tárgy(ak)
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□
□□□□-□
II.2.) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Áfa
Az ellenszolgáltatás összege
Áfával Áfa (%)
nélkül
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Pénznem:
Érték: 440.051.187 Ft
X
□
□□,□
HUF
II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
Befejezés: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
□ igen
x nem
ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja:
2014. 11. 30. (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014.01.29. (év/hó/nap)banki utalás
II.4.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI
MENNYISÉG ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS
II.4.1.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:
Szociálisan rászoruló személyek részére napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosítása: 178.892
adag.
Időskorúak Gondozóházában ellátottak számára napi háromszori étkezés biztosítása (reggeli
4.732 adag, ebéd 4.431 adag, vacsora 4.732 adag
Az étkeztetést elvitellel és házhozszállítással igénybe vevő szociálisan rászoruló személyek
éthordóinak fertőtlenítő mosogatása: 2 alkalom/1 hét, 42.569 darab éthordó.
Élelmiszer-hulladék elszállítása az étkeztetés helyben történő fogyasztását biztosító
telephelyekről, valamint az Időskorúak Gondozóházából: 1.749 kg.
Az étkeztetést házhozszállítással igénybe vevők számára kiszállított étel biztosítása: 70.690
adag.
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása: 9.248 adag, melynek nettó összege: 5.088.755,- Ft, a
kifizetett ellenszolgáltatás összege ezt a tételt nem tartalmazza.

II.4.2.) Az ellenszolgáltatás összege

Áfa
nélkül

Áfával

Áfa (%)

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük
megadni számokkal]
Érték: 106.704.625,Pénznem: HUF X
□
□□,□
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1.) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
□ Nyílt
nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
□ Meghívásos
meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
□ Versenypárbeszéd
hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Hirdetmény közzétételével induló
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
tárgyalásos
hirdetmény
□ Gyorsított tárgyalásos
nélküli tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
□ Nyílt
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Meghívásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó □ Keretmegállapodásos, az eljárás első
hirdetménnyel
részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghirdetett meghívásos
meghívásos
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó □ Keretmegállapodásos, az eljárás első
hirdetménnyel
részében hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
induló tárgyalásos
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett □ Keretmegállapodásos, az eljárás első
meghívásos
részében hirdetmény
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
nélküli tárgyalásos
tárgyalásos
III.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás
kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Meghívásos
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
□ Gyorsított meghívásos
meghívásos
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
□ Versenypárbeszéd
tárgyalásos
□ Hirdetmény közzétételével induló
□ Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
X Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
részében hirdetménnyel
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
induló tárgyalásos
nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény
részében meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
nélküli tárgyalásos
hirdetménnyel
□ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény
nélküli tárgyalásos
□ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
III.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
□ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
X Az összességében legelőnyösebb ajánlat
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
□ Egyéb:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
III.3.) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL
KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott
esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/S □□□-□□□□□□□
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□
(év/hó/nap)
III.3.2.) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott
esetben)
Dátum: 2013.11.22. (év/hó/nap)
III.3.3.) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/S □□□-□□□□□□□
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 604/2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014.01.27. (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1.) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
IV.1.1.) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?
□ igen □ 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?
X 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 X nem
IV.3.2.) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) Egyéb információk:
__________________________________________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________________
___________________________
V.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
__________________________________________________________________________
___________________________
V.3.) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2015. 01. 05. (év/hó/nap)

