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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Kiszombor Község
Önkormányzata
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Szent Gellért Borház és
Étterem
Dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelő Egyéni Cég
6900 Makó Szent Gellért u. 2.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Étkeztetési szolgáltatási koncesszió
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/06/11 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A közbeszerzés
tárgya: szolgáltatási koncesszió. Ennek értelmében a rendelkezésre bocsátott
konyhát és éttermet a nyertes ajánlattevőnek kell üzemeltetni, működtetni, saját
felelősségére és saját kockázatára. Ennek értelmében valamennyi költséget a
nyertes ajánlattevőnek kell viselnie, ugyanakkor a szolgáltatás teljesítéséből adódó
árbevétel, a szolgáltatás hasznosításának a joga is a nyertes ajánlattevőt illeti meg.
A nyertes ajánlattevőnek fel kell mérnie, hogy az éves költségei és árbevételei
alapján, milyen összeget tud, koncessziós díjként az önkormányzatnak megfizetni.
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege: a 1.812.000,- Ft/év koncessziós díj,
melyet 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni.
A közbeszerzés mennyisége:
Átlagos évi adagszámok:
Karátson Emília Napközi Otthonos Óvoda (József Attila u. 19.):
tízórai: 26.882 adag/év
ebéd: 26.525 adag/év
uzsonna: 26.165 adag/év
ebből diétás ebéd: 2200 adag
Étkezési napok száma: 220 nap
Dózsa György Általános Iskola (Óbébai u. 6.):
tízórai: 22.085 adag/év
ebéd: 34.442 adag/év
uzsonna: 18.563 adag/év
ebből diétás ebéd: 1850 adag



Étkezési napok száma: 185 nap
Dózsa György Általános Iskola (Móricz Zs. u. 4.)
tízórai: 11.174 adag/év
uzsonna: 9.109 adag/év
Étkezési napok száma: 185 nap
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Óbébai u. 11.):
átmeneti ellátás – ebéd: 3.650 adag/év
ebből diétás ebéd: 365 adag
Étkezési napok száma: 365
szociális étkeztetés – ebéd: 5.938 adag/év
ebből diétás ebéd:504 adag
Étkezési napok száma: 252 nap
Az ajánlatkérő a megadott adagszámoktól ± 20 %-ban eltérhet.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény III. rész VI. fejezete szerinti nyílt eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat.
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ-4710/2009.
közzétételének napja: 2009/03/23 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja:  (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: KÉ-11922/2009.
közzétételének napja: 2009/10/07 (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: nem
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): Eredeti szerződés szerint:
Eredeti szerződés szerint: ad.IV.4. Fizetési feltételek: A Koncesszióba Adó
rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Az ellenérték
kifizetésére az igazolt teljesítést követően a tényleges mennyiség alapján a Kbt. 305.
§ (3) bekezdésére tekintettel részletekben, havonta külön kiállított számlák alapján
a számlák benyújtásától számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.
Koncesszióba Adó előleget nem biztosít.
Módosítás szerint: ad.IV.4. Koncesszióba Adó a Szolgáltatási Koncessziós
Szerződésbe az alábbi - az étkeztetési szolgáltatást feladatkörével összefüggésben
igénybe vevő, a Koncesszióba Adó által irányított - költségvetési szerveket



(intézményeket) teljesítési segédként bevonja, ezért az alábbi étkeztetési
szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számlát ezen intézmények részére és
nevére kell kiállítani:
a) az óvodai gyermekétkeztetés tekintetében
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda intézményt (6775
Kiszombor, József Attila u. 19.)
Képviselőjének neve: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető
Adószáma: 16685046-2-06
Bankszámla száma: 11735074-16685046
b) az iskolai gyermekétkeztetés tekintetében
Dózsa György Általános Iskola intézményt (6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.)
Képviselőjének neve: Szabóné Vígh Erzsébet iskolaigazgató
Adószáma: 16685039-2-06
Bankszámla száma: 11735074-16685039
c) idős étkeztetés tekintetében
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt (6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.)
Képviselőjének neve: Kunné Horváth Izabella intézményvezető
Adószáma: 16685101-2-06
Bankszámla száma: 11735074-16685101
4.c)
A módosítás indoka: annak érdekében, hogy a Koncesszióba Adó által irányított
költségvetési szervek gazdálkodása megfeleljen az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § előírásainak, Koncesszióba Adó „Szolgáltatási
koncessziós szerződés módosítása” tárgyú 69/2012. (III. 27.) KNÖT határozatával
kezdeményezte a Szolgáltatási Koncessziós Szerződés módosítását Koncesszióba
Vevő felé, annak érdekében, hogy az étkeztetési szolgáltatást (gyermek- és felnőtt
közétkeztetés: óvodai, általános iskolai, idősek részére nyújtandó étkeztetés)
feladatkörével összefüggésben igénybe vevő, a Koncesszióba Adó által irányított
költségvetési szervek (óvoda, iskola, EESZI) teljesítési segédként kerüljenek
bevonásra szerződésbe.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2012/04/16 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: 2.d) pont 120 hónap
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/04/16 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


