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1. KÖTET: AZ UNIÓS ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA 
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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás 
2014/24/EU irányelv 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kerepes Város Önkormányzata Nemzeti 

azonosítószám: 
2
  

…………. 

Postai cím: Vörösmarty utca 2. 

Város: Pilisszentiván NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 

2144 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Franka Pál Tibor polgármester Telefon:  

+36-28/561-059 

E-mail: polgarmester@kerepes.hu Fax:  

+36-28/561-060 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kerepes.hu  

A felhasználói oldal címe: (URL) - 

 

I.2) Közös közbeszerzés  

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó 

nemzeti közbeszerzési jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhető a következő címen: (URL) www.kerepes.hu 

Önkormányzat/Közbeszerzések/Közétkeztetés menüpontból 

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 

következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

◯ a fent említett cím 

X másik cím: (adjon meg másik címet) Nyergesi Ferenc 

2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór utca 19., +36-70/582-0925, nyergesi@nyergesi.hu 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: (URL) 

X  a fent említett címre 

◯ a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, 

amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, 

teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy X Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:polgarmester@kerepes.hu
http://www.kerepes.hu/
http://www.salvus.hu/
http://www.kerepes.hu/
mailto:nyergesi@nyergesi.hu
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szövetségi hatóság, valamint regionális vagy 

helyi részlegeik 

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

◯ Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Közjogi intézmény 

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy 

nemzetközi szervezet 

◯ Egyéb típus:  

 

I.5) Fő tevékenység 

X Általános közszolgáltatások 

◯ Honvédelem 

◯ Közrend és biztonság 

◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

◯ Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

◯ Oktatás 

◯ Egyéb tevékenység: Építőipari kivitelezés 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése 

Kerepesen 

Hivatkozási szám: 
2
 

II.1.2) Fő CPV-kód: [5][5] . [5][0] . [0][0] . [0][0] Kiegészítő CPV-kód: 
1, 2

 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯ Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése Kerepesen 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
2
 

Érték áfa nélkül: [1] Pénznem: [H][U][F] 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll ◯ igen X nem 

Ajánlatok ◯ valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ 

csak egy részre nyújthatók be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 

kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

 

 

II.2) Meghatározás 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése 

Kerepesen 

Rész száma:  
2
 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2 

Fő CPV-kód: 
1
 [5][5] . [5][0] . [0][0] . [0][0] Kiegészítő CPV-kód: 

1, 2
 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 [H] [U] [1] [0] [2]  

A teljesítés fő helyszíne:  

2144 Kerepes, József Attila utca 71-75. Meseliget Óvoda 

2144 Kerepes, Wéber Ede utca 4. Csicsergő Óvoda 

2144 Kerepes, Szabadság út 260 Szivárvány Óvoda 

2144 Kerepes Vörösmarty utca 2. Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Napfény Háza által gondozott szociális étkeztetésben résztvevő 52 fő részére Kerepes 

területén, különböző címekre házhozszállítással kell.  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények 

és követelmények meghatározása) 

 

Vállalkozási szerződés Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Kerepes Város Önkormányzata 

intézményei részére az alábbi helyeken és mennyiségben: 

 

Általános iskola részére hetente: 262 fő részére napi 3* étkezés (tízórai ebéd és uzsonna) 105 

adag napi egyszeri étkezés, ebéd az alábbi megosztásban: 

- 7-10 éves gyermekeknek hetente 186 fő részére tízórai ebéd és uzsonna, 56 fő részére ebéd, 

- 11-14 éves gyermekeknek hetente: 76 fő részére tízórai ebéd és uzsonna 49 fő részére ebéd, 

Az étkezési napok száma évi 181. 

A különböző étkezési allergiák száma: laktózérzékeny 1 fő, gluténérzékeny 1 fő, laktóz és 

gluténérzékeny 1 fő, tej+tojás+mogyoró+ szója érzékeny 1 fő, nutritív allergia+diétás+szója 1 

fő. Ezen létszám év közben változhat. 

 

Óvodák részére hetente: 400 fő részére tízórai, ebéd és uzsonna, 

Étkezési napok száma évi 221. 

Teljes Mennyiség: 

Óvodák: 

- Meseliget óvoda 100 fő kiscsoport 25 fő, középső csoport 50 fő, nagycsoport 25 fő 

- Csicsergő óvoda 200 fő kiscsoport 50 fő, középső csoport 100 fő, nagycsoport 50 fő 

- Szivárvány óvoda: 100 fő kiscsoport 25 fő, középső csoport 50 fő, nagycsoport 25 fő 

Az ellátást heti 5 napra kell biztosítani, napi 3-szori érkezéssel. 

A különböző étkezési allergiák száma: tejallergia 10 fő, lisztérzékeny 5 fő, tojásfehérje 

érzékeny 5 fő, mák és dió allergia 1-1- fő, sertéshúsmentes étkezést igényel 1 fő. Ezen 

létszám év közben változhat. 

 

Napfény háza Idősek Nappali Ellátása szociális étkezés keretében ebédet kell szolgáltatni 52 

fő részére. A különböző étkezési allergiák száma:1fő epekímélő sótlan, 3 fő cukorbeteg diétás 

étkező. Ezen létszám év közben változhat. 

Étkezési napok száma évi 252 nap. A szociális gondozásban részesülők részére házhoz 

szállítással kell a teljesíteni. 

A nyertes ajánlattevő az előírt ételadagokat a saját főzőkonyhájában készíti el, az ételeket 

saját fuvareszközével, edényzetében saját költségén a teljesítési helyekre szállítja. A tálalás 

nem a vállalkozó feladata. A szociális étkezésben résztvevők számára a nyertes ajánlattevő 

által biztosított ételhordóban kell a kiszállítást elvégezni, az ajánlattevőnek személyenként két 

ételhordó garnitúrát kell biztosítani. 

A szállítandó mennyiségek a fentiektől legfeljebb + 30 %-ban eltérhetnek. 

Az ajánlattevő feladata a szolgáltatás végzése során keletkezett valamennyi hulladék kezelése 

és ártalmatlanítása a saját költségén. 

A szolgáltatást az 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a „közétkeztetésre való 

táplálkozásegészségügyi előírásokról”, foglaltakban meghatározott mennyiségi és minőségi 

elvárásoknak megfelelően kell biztosítani. 

 

A nyertes Ajánlattevőnek a Kerepes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő konyha 

komplett üzemeltetését szükséges ellátnia a jelenlegi dolgozóik átvételével. 

A fent felsorolt étkeztetések pénzbeli befizetéséket szükséges bonyolítania. 

Éves szinten min. 3 M Ft értékű, számlákkal igazolt fejlesztést szükséges végezni az 

üzemeltetett konyha eszközállományában. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 
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X Az alábbiakban megadott szempontok 

◯ Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 
1, 2, 20

 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 
1, 20

 

X Ár – Súlyszám: 
21

 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 

dokumentációban került meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
Érték áfa nélkül: [1] Pénznem: [H][U][F] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális 

összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer 

időtartama 

Időtartam hónapban: [ 48 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 

ismertetése: 

II.2.9) Az ajánlatre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 
2
 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak 

elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

  

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység 

végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 

előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) 

pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike 

fennáll. 

 

Igazolási mód: 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a 
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Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 

Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok 

hatálya alá. 

Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem 

állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. Közös ajánlat 

esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak 

megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely 

szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához 

szükséges adatokat és – szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban 

felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 2-8. §, 10. § és 12-

16. § szerint kell igazolnia. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 

vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a 

Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban 

foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 

ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának 

igazolása érdekében. 

Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati felhívás feladásának 

napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következett 

be. 

Öntisztázás: 

A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett 

kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, 

alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a 

közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése 

szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - 

jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását 

megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 

kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése 

szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - 

jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő 

megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot 

a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg 

köteles benyújtani. 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (1) bek. b) pontja alapján az Ajánlattevőnek 

a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredmény 

kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül) egyszerű másolatban történő benyújtása (ha a 

gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő 

által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló 
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adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

beszámoló beküldése nem szükséges az ajánlatban. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (2) bekezdése szerint a fenti irattal azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 

meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó 

áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 60 millió Ft-ot. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fent 

előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 

ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 

igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő 

tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges 

és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolás 

mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) a) pontja alapján ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a 

pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás 

feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak -legalább az alábbi tartalommal: 

- a pénzforgalmi számla számlaszáma, 

- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát, 

- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 30 napot meghaladó 

sorba állítás az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban. 

 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, 

továbbá az Alkr. 2-3. §, valamint az 5-7.§-ban foglaltak. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek 

kétsége merül fel nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének 

megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az 

ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének 

megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen 

igazolnia, hogy megfelel a P/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 

követelményeknek. A Dokumentumnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. 

§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 

69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat. 

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok 

előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági 

szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági 
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szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának 

kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az 

alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a 

formanyomtatványban feltüntetni.  

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen 

kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 

lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
2
 

P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődjének 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában (mérleg és eredmény kimutatás) az előző két 

lezárt üzleti év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív (ha az ajánlattevő 

letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).  

Egyéni vállalkozó esetén az utolsó két évi adóbevallásának mindegyikében a jövedelem 

sorában negatív érték szerepel. 

Alkalmatlan az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (2) bekezdésére való 

tekintettel, ha nem rendelkezik nettó 15 M Ft összegű, a közbeszerzés tárgyából (építész 

tervezési szolgáltatás) származó árbevétellel. 

 

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi 

számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó 

nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 15 napot 

meghaladó sorba állítás mutatkozott. Ezen minimumkövetelmény keretében Ajánlatkérő a 

felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja. 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

M/1. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) részéről csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 

három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. 

 

A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 

- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám), 

- a szállítás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható), 

- az ellenszolgáltatás összege (nettó értéke), 

- a teljesítés idejét (befejezési határidő (-ig), év/hónap/nap bontásban), 

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-

e. 

Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést az 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni. 

 

A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági 

feltételként előírt minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.  
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M/2. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (3) bek. b) pontja alapján azoknak a 

szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, 

képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint 

az alábbi dokumentumok becsatolása: 

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza 

és rendelkezésre állási nyilatkozata, 

- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. 

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából 

lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a 

tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll 

munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a 

gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati 

időket csak egyszer veszi figyelembe. 

 

M/3. 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (3) bek. i) pontja alapján 

ajánlatához csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, 

ételszállító járművek leírását, szakhatósági engedélyét. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös 

ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy 

megfelel a M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. 

A Dokumentumnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése 

szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) 

bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat. 

 

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok 

előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági 

szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági 

szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának 

kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az 

alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a 

formanyomtatványban feltüntetni. Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének 

külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
2
 

M/1. 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás 

feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgya 

(közétkeztetési szolgáltatás) szerinti legfeljebb 2 db, leglább 12 hónapon át teljesített, 

összesen minimum nettó 85 M Ft értékű referenciával 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése. 

 

M/2. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 

-1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal, akinek legalább 3 éves szakmai gyakorlata van; 

-1 fő középfokú (OKJ) szakirányú szakképesítéssel, vagy szakiránynak megfelelő más 
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szakképesítéssel, vagy magasabb szintű szakirányú végzettséggel rendelkező szakáccsal, 

akinek legalább 4 éves szakmai gyakorlata van a közétkeztetés területén 

 

M/3. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább összesen 500 adag/nap étel 

kiszállítására alkalmas legalább kettő ételszállító járművel, amelyből az egyik a szociális 

étkezésben résztvevők számára biztosítja a helyszínre történő szállítást. 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §. (1a) bekezdése alapján a referencia időszakban az 

ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) időszak alatt 

befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat jelenti. 

 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek 

célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai 

integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
2 

 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 

szolgáltatási szerződések esetében) 

  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a 

szerződés ellenértékét a szerződésszerű teljesítést követően havonta a nyertes ajánlattevő által 

a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon 

belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) 

bekezdése szerint. Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által aláírt 

teljesítésigazolásokat. A számlák kifizetésére az Art. 36/A.§ előírásai is vonatkoznak, ezért a 

nyertes Ajánlattevőnek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben foglalt esetben az ott előírt 

módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. 

 

A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megadott árak évente egy alkalommal, a 

szerződéskötés fordulónapján (szeptember 1.) változtathatók, legfeljebb a fordulónapot 

megelőző napon (augusztus 31.) napján érvényes, a KSH által közzétett élelmiszerekre 

vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. A változtatási javaslatot a nyertes ajánlattevőként 

szerződő fél legkésőbb a tárgyévet megelőző év június 1. napjáig írásban közli 

Ajánlatkérővel. 

 

A szerződés biztosítékai: késedelmi és meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. 

 

Részletesen a dokumentációban. 

 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek 

nevét és szakképzettségét 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 
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IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 

információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
2
 [   ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 

versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 

lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯ igen X nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: (29/04/2018) Helyi idő: (10:00) 

IV.2.3) Az ajánlati vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének becsült dátuma 
4 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 

benyújthatók: [H] [U] 
1
 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam hónapban: [2] (az ajánlati határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: (29/04/2018) Helyi idő: (10:00)     Hely: Kerepes Város Önkormányzata 2144 
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Kerepes, Vörösmarty utca 2., Emeleti Tárgyalóterem 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Külön meghívás nélkül a Kbt. 68. § (3) 

bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni az ajánlatok felbontásánál. Az ajánlatok 

felbontására a Kbt. 68. §. (1), (2), (4) és (6) bekezdés is alkalmazandó. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
2
 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

X A megrendelés elektronikus úton történik 

X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

X A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 
2
 

1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.). 

2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk 

közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

3. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) 

bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a 

hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében. 

4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére 

vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció 

tartalmazza, melyet ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett 

alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2) bekezdés) 

5. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes 

információkat, valamint egyéb további információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged 

kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. 

Az ajánlathoz csatolni kell: 

- felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot 

is csatolni kell) 

6. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással 

meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is 

elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.  

7. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak 

magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. 

8. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi 

jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

9. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Nyergesi Ferenc (lajstromszám: 00870)  

10. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

11. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind 
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közös ajánlattevők tekintetében. 

12. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes érték 

vagy nagyságrend megnevezésű pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a hirdetmény 

feladhatósága érdekében került megjelölésre. 

13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. 

rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak. 

 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 

1026 

Ország: Magyarország 

E-mail:  dontobizottsag@kt.hu  Telefon: +36-1/882-8592 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu  Fax: +36-1/882-8593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 
2
 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  

A Kbt. 148. §-a szerint 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

szerezhető be 
2
 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám:  

1026 

Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu  Telefon: +36-1/882-8592 

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu  Fax: +36-1/882-8593 

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (21/05/2018) 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő 

felelőssége. 

___________________________________________________________________________ 
1 

szükség szerinti számban ismételje meg 
2 

adott esetben 
4 

ha az információ ismert
 

20 
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

 

21 
a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a 

súlyszámot nem alkalmazzák 

 

 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
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2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
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I. Fejezet 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

1. Ajánlatkérő: a II. fejezet 1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a 

közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. 

 

2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot 

nyújt be. 

 

3. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve  

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján 

végzi,  

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész vagy alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót 

 

4. Szakmai ajánlat: beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses 

feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.  

 

5. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: a közvetlen postai megküldés során, e tárgyban jelen 

közbeszerzési eljárás megkezdésére vonatkozó hirdetmény. Az ajánlati felhívás és a 

dokumentáció esetleges ellentmondása esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak. 

 

6. Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 

közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós 

beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre 

ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az 

eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, 

ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági 

szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan 

költségvetés. 

 

7. Eljáró: a közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérő nevében eljáró 

személy, aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes 

Ajánlattevővel szerződéses jogviszonyt létesíteni. 

 

8. Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat 

 

9. Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz 

 

10. Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott személy; 

 

11.  Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 



18. oldal / 46 oldal 

12. Közbeszerzési szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló 

visszterhes szerződés. 

 

13. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek 

csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását 

vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 
14. Írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási 

cselekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, 

amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton 

továbbított és tárolt adatokat is. 

 
15. Közbeszerzés előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 

eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott 

közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a 

közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok 

előkészítése. 

 
16. Közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást 

megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül 

induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó 

megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja.  

 
17. Műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó 

műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, 

termék vagy szolgáltatás is teljesítheti.  

 
18. Postai küldemény: megcímzett küldemény végleges, szállítandó formájában, 

tömegétől függetlenül; a levélküldeményeken kívül különösen könyvek, katalógusok, 

hírlapok folyóiratok és a kereskedelmi értékkel rendelkező vagy nem rendelkező 

árucikket tartalmazó postai csomagok, tömegüktől függetlenül.  

 
19. Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy 

egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt 

és a kezességvállalást.  
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II. fejezet  

 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

 

1) Az Ajánlatkérő, a Kerepes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást hirdet az 

„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése Kerepesen” tárgyában. 

Az ajánlattevőknek ajánlataik kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a 

követelményeket, feltételeket, amelyeket a jelen ajánlati dokumentáció tartalmaz. 

 

2) Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a jelen dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 

elkészíteni, mindennemű eltérés az ajánlati felhívástól, vagy az ajánlati dokumentációtól 

az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. Az ajánlati felhívás és az ajánlati 

dokumentáció esetleges ellentmondása esetén a felhívásban foglaltak az 

irányadóak.  
Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtása esetén, valamint ha az 

ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban, a dokumentációban előírtaknak és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek az ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelenné 

nyilvánítja, míg hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.  

Ajánlattevőnek az ajánlatát a Dokumentációban részletesen meghatározott igényeknek 

megfelelően kell benyújtani oly módon, hogy az ajánlat a lehető legteljesebb mértékben 

megfeleljen az Ajánlatkérő által megkívánt elvárásoknak.  

 

3.) Az eljárás megnevezése: 

 

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése Kerepesen  

 

4.) Az ajánlatok benyújtásának határideje:  
 

2018. június 29. 10.00 óra 

 

5.) Az ajánlat benyújtásának címe 

 

Kerepes Város Önkormányzata 

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., Titkárság 

Franka Pál Tibor polgármester 

 

6.) Ajánlatok felbontásának helye 

 

Kerepes Város Önkormányzata 

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. 

Emeleti Tárgyalóterem 

 

7.) Az eredményhirdetés módja:  

 

Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. §. alapján értesíti az ajánlattevőket. 
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8.) A szerződéskötés helye, időpontja:  

 

Kerepes Város Önkormányzata 

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. 

A szerződéskötés időpontja tekintetében a Kbt. 131. §. (4) és (6) bekezdésében foglaltak 

az irányadóak. 

 

9.) Az Ajánlattevők további információért az Eljáróhoz, az alábbi címen 

fordulhatnak: 

 

Nyergesi Ferenc felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

(lajstromszáma: 00870) 

2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór utca 19. 

telefon: +36-33/355-545, +36-70/582-0925 

fax: +36-33/355-545 

e-mail: nyergesi@nyergesi.hu  

 

10.) Fizetési feltételek:  

 

Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a 

szerződés ellenértékét a szerződésszerű teljesítést követően havonta a nyertes 

ajánlattevő által a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint. Az Ajánlattevő a számla 

mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolásokat. A számlák 

kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. előírásai is 

vonatkoznak, ezért a nyertes Ajánlattevőnek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben 

foglalt esetben az ott előírt módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. 

 

A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megadott árak évente egy alkalommal, a 

szerződéskötés fordulónapján (szeptember 1.) változtathatók, legfeljebb a fordulónapot 

megelőző napon (augusztus 31.) napján érvényes, a KSH által közzétett élelmiszerekre 

vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. A változtatási javaslatot a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a tárgyévet megelőző év június 1. napjáig 

írásban közli Ajánlatkérővel. 

 

Késedelmes fizetés esetén a nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben 

szabályozottak szerint késedelmi kamatra jogosult. 

 

A szerződés biztosítékai, melyek alkalmazásra kerülnek: 

 

Késedelmi kötbér 

Ajánlatkérő késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget ír elő amennyiben a 

teljesítési határidőt a Vállalkozó egy órával túllépi. A kötbér mértéke a 

késedelemmel érintett mennyiség nettó ellenértékének 10 %-a/késedelmes óra. 

Az ajánlatkérő több mint 2 órás késedelem esetén a teljesítést meghiúsultnak 

tekinti. 

 

Meghiúsulási kötbér 

mailto:nyergesi@nyergesi.hu
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A szerződésnek a Vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt történő 

meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 

Ajánlatkérő a ki nem szállított ételadagokat alapul véve meghiúsultnak tekinti a 

szerződést, ha Vállalkozó 2 órás késedelembe esik.  

 

A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett mennyiség 

ellenértékének 20%-a. A teljes szerződés meghiúsulása esetén a Nyertes 

ajánlattevő 5.000.000,- Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás 

esetén Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát Vállalkozóval szemben 

kártérítés jogcímén érvényesíteni. 

 

Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő 

mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a 

dokumentációban szereplő, a szerződésben vállalt kötelezettségeknek 

megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás 

teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 5 %-a. 

 

Teljesítési biztosíték 

Amelyet az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítékaként köt ki. Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő 

részére teljesítési biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti 

ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítéknak 

a szerződés hatálybalépésétől számított 48 hónap időtartamig (szerződés teljes 

időtartama) kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. 

 

A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. 

§. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az 

Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy 

óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is, az ajánlati dokumentációban 

részletezettek szerint. 

 

A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. §. (5) bekezdése szerint a 

(4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az 

ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a 

biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a 

dokumentáció tartalmazza. 

 

Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára 

lehetséges 

 

11.) További információk:  

 

1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.). 
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2. Az Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 

szerződés, a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések írnak elő. 

 

3. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek 

maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők 

csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell 

a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. A közös ajánlattevők a 

szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlati vagy több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Közös ajánlat 

esetében csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást 

(közös ajánlattevői szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, 

aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők 

nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. 

 

4. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - 

a megfelelő ajánlat érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 

meghatározott szervezettől a Kbt. 56. §. (1) bekezdése alapján. 

 

5. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a 

(4) bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a 

hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében. 

 

6. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok 

értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a 

Dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2) bekezdés) 

 

7. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes 

információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció tartalmazza. 

Az ajánlathoz csatolni kell: 

- felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges 

nyilatkozatot is csatolni kell) 

 

8. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra 

hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal 

egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés 

mindig hozzáértendő a leíráshoz. Amennyiben a megajánlott gép, berendezés, illetve 

kiegészítés és tartozék nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott 

szabványoknak, az ajánlattevő köteles az ajánlatában megfelelő módon bizonyítani, 

hogy az általa megajánlott gép, berendezés, illetve kiegészítés és tartozék egyenértékű 

módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 

követelményeknek. 
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9. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján 

annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő e körben az ajánlattevő 

általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

10. Az alkalmasság igazolására benyújtott nyilatkozatokon, igazolásokon a magyar 

Forinttól eltérő pénznemben megjelölt összegeket Ajánlatkérő árbevételre vonatkozó 

adatok esetén az adott év utolsó banki napján jegyzett MNB árfolyamon, referenciák 

esetén a teljesítés napján érvényes (munkaszüneti nap esetén az azt megelőző banki 

napon érvényes) MNB árfolyamon számítja át magyar Forintra. Olyan pénznem esetén, 

amit az MNB nem jegyez, a pénznemet kibocsátó jegybank árfolyamai az irányadók. 

Átszámítás esetén nyilatkozat formájában szükséges közölni Ajánlattevőnek az 

alkalmazott árfolyamot. 

 

11. Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 65. §. (7) 

bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult 

aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (a 2006. évi V. törvény 

9. §. (1) bekezdése alapján) egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a 

cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazza. 

 

12. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi 

jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített 

módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó 

iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 

olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 

szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 

szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági 

szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. 

 

13. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 13. §-a szerint folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevők a változásbejegyzésről nemleges 

tartalommal is nyilatkozni kötelesek. 

 

14. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Nyergesi Ferenc (lajstromszám: 00870)  

 

15. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

 

16. A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt ajánlati kötöttség időtartama tekintetében 

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a felhívás IV.2.6) pontjában 

megjelölt 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért. 

 

17. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bek. alapján készít felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentációt, mely közbeszerzési dokumentációt elektronikus úton, teljes 

terjedelmében közvetlenül biztosítja a www.kerepes.hu 

http://www.kerepes.hu/
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Önkormányzat/Közbeszerzések/Közétkeztetés menüpontból. A közbeszerzési 

dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlati határidő 

lejártáig. 

 

18. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, 

mind közös ajánlattevők tekintetében. 

 

19., Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat esetén a képviselő céget meg kell jelölni, 

és a közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a 

dokumentáció részét képező mellékleten. 

 

20. Az ajánlatok postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlati határidő lejártának napján 10.00-ig be kell 

érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az 

ajánlattevő köteles viselni! 

 

21. Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. §. alapján értesíti az ajánlattevőket. 

 

22. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes 

érték vagy nagyságrend megnevezésű pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a 

hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre. 

 

23. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. 

rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak. 

 

12.) Közbeszerzési műszaki leírása:  

 

Főző- tálaló konyha szabad kapacitása esetén 

 

A Vállalkozó a szabad kapacitások kihasználására egyéb, nem a közbeszérzés tárgyát 

érintő étkezetési szolgáltatást biztosíthat-e? 

 

 

Helységek és rendelkezésre álló eszköz használatának szabályozása 

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges, rendeltetésszerűen használható helyiségek, 

eszközök a  Vállalkozó használatába átadásra kerülnek az átadás – átvétel 

jegyzőkönyvvel. Elhasználódás esetén csere kötelező a Vállalkozó részéről. Éves 

szinten min. 3 M Ft értékű, számlákkal igazolt fejlesztést szükséges végezni az 

üzemeltetett konyha eszközállományában. 

 

Vállalkozó feladata, kötelessége 

 

Vállalkozónak az étlap tervezésekor figyelembe venni szükséges a vendéglátó-ipari 

termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltakra.  

Megjegyzés [z1]: ezt szeretné a 
fenntartó? 
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Vállalkozó köteles az étkeztetési szolgáltatást a mindenkori előírásoknak megfelelő 

étrend szolgáltatásával ellátni, a helyi sajátosságok, idényjellegű, évszaknak megfelelő 

ételek és az egyes korosztályi igények és ízlésvilág figyelembevételével.  

 

Különleges táplálkozási igényeket kielégítő étrendek - diétás étkeztetés - biztosítása a 

Vállalkozó kötelessége. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, minden 

körülmény között a szakorvos előírása szerinti szakszerű diétás ellátást biztosítani 

szükséges az arra rászorulók számára. Vallási okokra hivatkozva, kiskorú esetében a 

szülők által a nevelési- oktatási intézmény részére benyújtott kérelem alapján köteles a 

nevezett személy ellátni. A diétás ételeket egyéni, névvel ellátva, egyedi ételhordóban, 

megfelelően hőn tartva szükséges kiszállítani az egyes tálalókonyhákra. 

 

Vállalkozó feladata magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a takarítási 

tevékenységet és a hozzá szükséges eszközök, takarítószerek biztosítását minden olyan 

helyiség és berendezés esetében, melyet Megrendelő Vállalkozó kizárólagos 

rendelkezésére bocsát, továbbá: 

- étkezéseket követően az étkező takarítása, asztalok, székek rendeltetésének 

megfelelően  helyre pakolása 

- asztalok, székek, kézmosó, mikrohullámú sütő tisztán tartása az étkezési idő alatt, 

- az étterem használói által okozott szennyeződések folyamatos eltávolítása az 

üzemelés teljes ideje alatt, 

- lefolyók, összefolyók, gyűjtőrácsok, légtechnikai eszközök, berendezések 

tisztántartása, 

- az étkeztetéssel kapcsolatos textíliák, asztalterítők tisztán tartása, 

- az étkező területén évente minimum két alkalommal nagytakarítás végzése 

(függönyök és ablakok mosása, padozat tisztítása). 

 

Az közétkeztetési feladatok ellátása során biztosítandó adagszámokat és azok típusait, 

pontos megnevezésüket alábbiakban határozzuk meg: 

 

Általános iskola részére hetente: 262 fő részére napi 3* étkezés (tízórai ebéd és 

uzsonna) 105 

adag napi egyszeri étkezés, ebéd az alábbi megosztásban: 

- 7-10 éves gyermekeknek hetente 186 fő részére tízórai ebéd és uzsonna, 56 fő 

részére ebéd, 

- 11-14 éves gyermekeknek hetente: 76 fő részére tízórai ebéd és uzsonna 49 fő 

részére ebéd, 

Az étkezési napok száma évi 181. 

A különböző étkezési allergiák száma: laktózérzékeny 1 fő, gluténérzékeny 1 

fő, laktóz és gluténérzékeny 1 fő, tej+tojás+mogyoró+ szója érzékeny 1 fő, 

nutritív allergia+diétás+szója 1 fő. Ezen létszám év közben változhat. 

 

Óvodák részére hetente: 400 fő részére tízórai, ebéd és uzsonna, 

Étkezési napok száma évi 221. 

Teljes Mennyiség: 

Óvodák: 

- Meseliget óvoda 100 fő kiscsoport 25 fő, középső csoport 50 fő, nagycsoport 

25 fő 

- Csicsergő óvoda 200 fő kiscsoport 50 fő, középső csoport 100 fő, 

nagycsoport 50 fő 
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- Szivárvány óvoda: 100 fő kiscsoport 25 fő, középső csoport 50 fő, 

nagycsoport 25 fő 

Az ellátást heti 5 napra kell biztosítani, napi 3-szori érkezéssel. 

A különböző étkezési allergiák száma: tejallergia 10 fő, lisztérzékeny 5 fő, 

tojásfehérje érzékeny 5 fő, mák és dió allergia 1-1- fő, sertéshúsmentes 

étkezést igényel 1 fő. Ezen létszám év közben változhat. 

 

Napfény háza Idősek Nappali Ellátása szociális étkezés keretében ebédet kell 

szolgáltatni 52 fő részére. A különböző étkezési allergiák száma:1fő epekímélő 

sótlan, 3 fő cukorbeteg diétás étkező. Ezen létszám év közben változhat. 

Étkezési napok száma évi 252 nap. A szociális gondozásban részesülők részére 

házhoz szállítással kell a teljesíteni. 

 

Megrendelő a szolgáltatás ellátásához a felsorolt főző- és tálalókonyhákat azok meglévő 

felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja. Vállalkozó köteles a rendelkezésére átadott helyiségeket a mindenkori 

érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak, rendeltetésszerűen a szakmai minimum 

feltételeknek megfelelően működtetni, üzemeltetni. 

 

Eszközök cseréje, karbantartása a Vállalkozó felelőssége, melynek járulékos költségei őt 

terhelik, melyet a Megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető el. Az 

így beszerzésre került konyhai berendezéseket, eszközöket köteles a Megrendelő részére 

a szerződés lejártakor díjmentes, tételes raktárlistán átadni. Estlegesen felmerülő további 

költségek a Vállalkozót terhelik. 

 

Vállalkozó köteles a tálaláshoz szükséges fogyóeszközök (melegen tartó eszközök, 

tálalóeszközök, tálak, tányérok, poharak, evőeszközök, szalvéta) megfelelő számban és 

minőségben biztosítani, szükség szerinti pótlásáról és cseréjéről saját költségén 

gondoskodni.  

 

Vállalkozó feladatát képezi a kizárólagos használatába átadott helyiségek rendszeres 

tisztasági festése, nyílászárók külső-belső festése, rovarháló felszerelése, javítása és 

pótlása, padozat javítása és pótlása, továbbá az alapvető karbantartói tevékenységek 

elvégzése a Vállalkozó kötelessége, melyet saját erőforrásaira támaszkodva végez el, a 

részére átadott helységekben. (Szükség szerinti, szakszerű tisztasági festés, fa 

nyílászárók külső-belső festése, rovarháló felszerelése, javítása és pótlása, padozat 

javítása és pótlása.) 

 

Az étkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagok beszerzése, előkészítése, elkészítése, 

csomagolása és a tálalási, kiszolgálási helyekre történő kiszállítása Vállalkozó feladata. 

Vállalkozó feladata továbbá a főző-, tálalókonyha (kivéve az óvodai tálalókonyhák) 

üzemeltetéséhez szükséges munkaerő, valamint segéd- és járulékos anyagok biztosítása, 

valamint az ezekkel összefüggő valamennyi költség viselése.  

 

Vállalkozó feladata a keletkező hulladék megfelelő raktározása és –elszállíttatása 

minden olyan helyiség esetében, amelyet Megrendelő Vállalkozó kizárólagos 

rendelkezésére bocsát, mely tevékenységnek meg kell felelni a vonatkozó, hatályos 

jogszabályi előírásoknak.  
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Vállalkozó feladata továbbá a keletkezett ételhulladék rendszeres elszállítása, az 

elszállítás költségeinek viselése, az ételhulladék tárolására szolgáló eszközök és helyiség 

tisztántartása. 

 

Vállalkozó köteles a kizárólagos használatra átadott helyiségek esetében a 

munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni. Vagyonvédelmi 

szempontból biztonságosan használni. Vállalkozó kötelezettsége továbbá az jogszabályi 

előírásoknak megfelelően a kockázatbecslés- érintésvédelmi és szabványossági 

felülvizsgálat folyamatos biztosítására, a felmerülő hiányosság sürgős pótlására, az 

estlegesen felmerülő költségek vállalása.  

 

Vállalkozó köteles a szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkezzen a szükséges 

hatósági engedélyekkel.   

 

Vállalkozó köteles a főző- és tálalókonyha területén a rovar- és rágcsálóirtást 

jogszabályban rögzítettek, illetve szükség szerint elvégezni és költségeit viselni, melyet 

az adott intézmény vezetőjével egyeztetve, azzal összehangolva köteles elvégeztetni.  

 

Alsó-felső tagozatosok étkeztetése. Az étkeztetések pénzbeli befizetéséket szükséges 

bonyolítania a szülők részéről. 

 

Pótrendelések, lemondása kezelése: a tárgynapot megelőző nap 10 óráig lehetséges. 

 

A tárgynapra vonatkozó rendkívüli lemondás: a megrendelt adagszám 5%-át nem 

haladhatja meg, tálaló- és főzőkonyhánként. 

 

Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését megelőzően köteles kiszállítási tervet készíteni, 

melyet minden intézményhez eljuttatni szükséges, pontosan megnevezve a bázis 

konyhát, a felelős kapcsolattartó személy nevét, beosztását, telefonos és elektronikus 

elérhetőségét, melyről az ételek kiszállítása történik.  

 

Az adott oktatási- nevelési intézmény vezetőjével a kiszállítási időpontokat egyeztetni 

szükséges. Indokolt esetben, amennyiben az adott intézmény éves munkaterve 

megkívánja a fenti időpontoktól a Megrendelő képviselője eltérhet, melyet írásban előre 

jelez a szolgáltatással érintett konyha felé. 

 

Vállalkozó köteles az átadott helyiségek, eszközök műszaki állapotának megóvása. 

Rezsi költség fizetése az almérők és azok leolvasása alapján történik. 

 

A bölcsődei- óvodai tálalókonyhák esetében a tálalást végző személyzet az adott 

intézmény állományában lévő dolgozó látja el. Az oktatási intézmények esetében a 

tálalást végző személyzet biztosítása a Vállalkozó feladata.  

 

Vállalkozó a szolgáltatással érintett intézményeknél jelentkező, alkalmazotti étkeztetés 

biztosítására irányuló igény esetén köteles lehetővé tenni, illetve biztosítani az 

alkalmazotti étkeztetést, melynek feltételeiben a Vállalkozó és az intézmény külön 

állapodik meg.  

 

 

 

Megjegyzés [zaqwe2]: Javaslom, 
hogy előre tervezett program esetében 

legyen minimum 48 óra. ( kirándulás hideg 

csomag vagy egyéb program miatt 
korábban kéri az ebédet stb.) Kivétel a 

váratlan helyzetek, melyek előre nem 

tervezhetőek pl: árvíz, hóvihar stb.  

Megjegyzés [zaqwe3]: Fenntartói 
döntés. Ez is drágítja a kiírást. Egy kontroll 

kimarad. Van előnye és hátránya is. Ha nem 

eldöntött dolog, akkor szívesen elmondom, 
amit én tapasztalok ezzel kapcsolatban pro- 

és kontra. Ha nem a vállalkozó végzi, akkor 

a tálaló konyhákra vonatkozó rész törlendő! 
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Minőség és szolgáltatás ellenőrzése 

 

Megrendelő, vagy az általa megbízott személy/szervezet a feladatellátást ellenőrizése 

céljából váratlanul, szúrópróba szerűen ellenőrizheti a bázis konyhán az ételek 

elkészítését, érzékszervi vizsgálat céljából kóstolhat a szerződést képző ételekből, 

élelmiszerekből. Szükség esetén akkreditált laboratóriumban bevizsgáltathatja.  

 

Vállalkozó által üzemeltett főző-és/ vagy tálaló konyhán, mely az adott szolgáltatási 

körben részt vesz, előforduló rendkívüli helyzetről a Megrendelőt tájékoztatni szükséges 

azonnali hatállyal.  

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés [zaqwe4]: Gondolok itt 

hatósági ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok stb. 
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III. Fejezet 
 

ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

 

1. Általános rész 

 

A munkák elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott ajánlati eljárás a 2015. évi 

CXLIII. („Közbeszerzési”) Törvény és módosításai alapján kerül lebonyolításra. 

 

Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 

nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az 

Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az 

ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és 

jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 

 

A közbeszerzési eljárás és a megvalósítás várható programja: 

Az eljárás lefolytatása:  2018. május - június 

Szerződéskötés várható időpontja:  2018. július 

Munkák várható kezdete:  2018. szeptember 

Munkák várható befejezése: 2022. augusztus 

 

Előzetes összesített tájékoztató hirdetményének száma: -  

 

2. Az ajánlat költségei 

 

Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé 

ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az Ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.  

 

Az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat és adatokat 

bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 

szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő 

számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett 

békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználását. 

 

Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy nincs joga semmilyen, a Dokumentációban 

kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére, a 

közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az 

Ajánlatkérővel szemben e- költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, és 

az Ajánlatkérő és az Eljáró az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem 

másoknak nem fizet.  

 

Sem az Ajánlatkérési dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 

felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 

 

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 

részeiben.  
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3. Ajánlati dokumentáció 

 

Az Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlat elősegítése érdekében is – közbeszerzési dokumentációt 

készített, amely tartalmazza az Ajánlatkérő előírásait és a részletes szerződéses feltételeket. 

 

A Kbt. 39. §. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a 

gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének 

kivételével - közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni. 

 

4. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt 

 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozattétel írásban történik. Az írásbeli nyilatkozatok – ahol valamely kapcsolattartási 

formát e törvény kifejezetten nem kíván meg – teljesíthetőek: 

a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján;  

b) faxon;  

c) elektronikus úton.  

 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) használata a jogszabályoknak megfelelően 

kötelező! 

 

Az előírt tájékoztatásra vagy információkérésre postai kézbesítés csak kivételesen és indokolt 

esetben vehető igénybe.  

 

Az ajánlati időszak alatt szükséges levelezést (levél, telefax vagy e-mail) kizárólag az Eljárón 

keresztül (ajánlati felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elérhetőségen). Az 

Ajánlatkérő és az Eljáró visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható 

kapcsolattartási formát. 

 

Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek vagy az Eljárónak 

megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon vagy e-mailen tüntessék fel az eljárás tárgyát. 

 

5. Az Ajánlati Dokumentáció módosítása 

 

Ajánlatkérő az ajánlati határidőt, illetve az ajánlati felhívásban és Dokumentációban 

foglaltakat jogosult módosítani. Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a 

Dokumentáció módosított elemeiről vagy – amennyiben a Dokumentáció módosítása 

nagyobb terjedelmű – a Dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak 

felsorolásáról és a módosított Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, 

határidejéről, beszerzési helyéről az ajánlati határidő lejárta előtt új hirdetményt kell 

közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az 

Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a Dokumentációt 

elektronikus úton elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

 

Az ajánlattevő az ajánlati határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. 

Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.  

 

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati határidő lejártát megelőzően benyújtott ajánlatát vissza 

kívánja vonni, úgy arra akkor van lehetősége, ha arról ajánlattevő nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult vagy az általa meghatalmazott személy írásban nyilatkozik az 
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ajánlat személyes visszavételével egyidejűleg. Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró az 

ajánlat személyes visszavételekor ellenőrzi ajánlattevő képviseleti jogosultságát. 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlati határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az ajánlati 

határidő lejárta előtt hirdetményt ad fel, továbbá egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági 

szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 

 

6. Kiegészítő tájékoztatás kérése 

 

Kiegészítő tájékoztatást gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhet 

elektronikus levélben vagy faxon az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott 

kapcsolattartási ponton:  

 

Nyergesi Ferenc felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

(lajstromszáma: 00870) 

2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór utca 19. 

telefon: +36-33/355-545, +36-70/582-0925 

fax: +36-33/355-545 

e-mail: nyergesi@nyergesi.hu  

 

56. §. (1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre 

jelentkező vagy ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlat vagy részvételi jelentkezés érdekében - 

a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást 

kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

(2) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy 

nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési 

eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy 

nappal kell megadni. 

 

(3) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt 

megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik 

napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező 

megadnia. 

 

(4) Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, 

vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 

52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni. 

 

(5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 

esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell 

küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az 

ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlati szakaszában és a nem 

hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlatre vagy 

részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás 

megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette 

fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg. 

 

7. Az Ajánlat elkészítése, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számszaki hiba 

 

mailto:nyergesi@nyergesi.hu
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Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a 3. kötetben 

meghatározott formanyomtatványok segítségével. Ajánlatkérő segítséget nyújt Ajánlattevők 

részére az ajánlat elkészítéséhez, azonban ezen formanyomtatványok használata nem kötelező 

jellegű, csak segítség végett csatoljuk a dokumentációhoz. Ajánlattevő teljes körű felelőssége, 

hogy az ajánlati felhívásnak, a dokumentációnak, illetve a Kbt. és egyéb jogszabályoknak 

megfelelően készítse el ajánlatát.  

 

A Kbt. 71. §. néhány bekezdése 

(1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos 

feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának 

tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni. 

 

(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a 

többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá 

a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

 

(3) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás 

során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat – ideértve a 69. § (4)-(5) 

bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet. 

 

(4) Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 

alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 

alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, 

korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő 

előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő 

kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a 

kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 

 

(6) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást 

elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a 

részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást 

megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott 

korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás 

során már nem pótolható. 

 

(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 

megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek 

megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt 

határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt 

(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 

(11) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak 

javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 

meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket 

vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba 
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javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni 

kell.  

A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget. 

 

8. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások 

 

Az aránytalanul alacsony árral és az egyéb aránytalan vállalásokkal kapcsolatos indokolást a 

Kbt. 72. §-ában foglaltakat szükséges alkalmazni. 

 

(1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 

figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 

vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.  

 

(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen  

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára,  

b) a választott műszaki megoldásra,  

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,  

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,  

e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek 

való megfelelésre, vagy  

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.  

 

(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság 

kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó 

minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy 

megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a 

közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy 

költséggel teljesíthető. 

 

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz 

aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat 

megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően 

alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 

 

(5) Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 

elemeket megalapozó adatokat. 

 

9. Az eljárás nyelve 

 

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell 

beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven 

történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.  
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Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő okiratok, igazolások vagy ezek másolatainak 

nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat is, 

annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás esetén az Ajánlatkérő ezt úgy tekinti, mint 

valótlan adat közlését. A fordításnak egyszerű fordításnak kell lennie, amelynek tartalmaznia 

kell minden, az eredeti szövegben jellemző formát. 

 

10. Az ajánlat elkészítése 

 

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlati 

Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került 

kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 

körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az 

Ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka teljesítését abban az esetben, 

ha az Ajánlat elfogadást nyer. 

 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlati dokumentáció valamennyi 

utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő 

nem adja meg az Ajánlati dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott 

Ajánlat nem felel meg az Ajánlati Felhívás és az Ajánlati dokumentáció feltételeinek, az 

minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga 

után.  

 

Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható 

információt a teljesítés tárgyáról, a teljesítés helyszínéről, az előzményekről, vagy olyan 

egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését, vagy a szerződés 

feltételeinek betartását, nem menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben az a nyertes Ajánlatot 

tette, és vele a szerződét megkötötték – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősség 

alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák megfelelő befejezése tekintetében. 

 

11. Közös Ajánlat 

 

A közös ajánlatra a Kbt. 35. és 36. §-ban foglaltak az irányadóak. 

 

35. §. (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi 

jelentkezést. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők megjelölését. 

 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a 

felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 

ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 

felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 
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(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. 

 

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében 

az ajánlati vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem 

következhet be. 

 

36. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 

részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,  

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,  

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].  

 

 

Ajánlatkérő jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös 

ajánlattevők tekintetében kizárja. 

 

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, és meg kell nevezni a közös 

ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, annak címét, 

egyéb elérhetőségét. Az együttműködési megállapodást az ajánlathoz kell csatolni. 

A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 

- a közös ajánlattevőket képviselő gazdasági szereplő megnevezése és felhatalmazása a 

közös ajánlattevők vezetésére, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a 

teljes körű döntéshozatalra; 

- a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; 

- a közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása; 

- a közös ajánlattevők egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén az 

adásvételi szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az 

együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem 

változtatnak. 

 

12. Az ajánlatok beadásának formai követelményei 

 

Az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírva és pecséttel ellátva, fűzve vagy kötve egy eredeti 

példányban, írásban és zártan, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n (pdf formátumban) kell 

elkészíteni és benyújtani az ajánlatot. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, a papír 

alapon benyújtott példány az irányadó. 

 

Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos formai előírások: 

 Az ajánlati dokumentációt tollal vagy számítógéppel kell kitölteni. 

 Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat. 

 Az ajánlatot folyamatos oldalszámmal és minden oldalon szignóval (elegendő csak a 

tartalommal rendelkező oldalak szignálása) kell ellátni és a tartalomjegyzéket be kell 

csatolni 

 Az összes kiadott formanyomtatványt cégszerűen alá kell írnia és pecséttel ellátni az 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy meghatalmazottjának. 

 Az ajánlatot fűzve vagy kötve egy csomagban egy eredeti példányban, írásban és 

zártan kell beadni, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n (pdf formátumban) 
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Az Ajánlatkérő segítségként formanyomtatványokat készített, illetve a csatolandó mellékletek 

listáját határozta meg. Ezek a megfelelő ajánlathoz nyújtanak segítséget, valamint nem 

tartalmazzák az összes benyújtandó nyilatkozatot. A benyújtandó nyilatkozatoknak a Kbt. és a 

vonatkozó jogszabályok előírásainak kell megfelelni.  

 

Ajánlattevő köteles az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció követelményeivel teljes 

mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani. 

 

13. Az ajánlat részei 

 

Az alábbi mellékleteket kell a benyújtott ajánlathoz csatolni a felsorolt sorrendben. A 

benyújtandó dokumentumok részletezése: 

 

(1) Kísérőlevél – nem kötelező melléklet 

 

(2) Tartalomjegyzék 

 

(3) 1. melléklet - Csatolandó dokumentumok 

 A mellékletet cégszerűen aláírva, pecsételve kell benyújtani. A becsatolt 

 dokumentumok mellé „X”-et kell tenni. 

 

(4) 2. melléklet – Ajánlati összesítő - Felolvasólap 

 A mellékletet pontosan kell kitölteni, cégszerűen aláírni és pecséttel ellátni. Az egyes 

részajánlatokat kell megajánlani. Az ajánlati árnak minden felmerült költségeket 

tartalmaznia kell. 

 

(5) 3. melléklet – Részletes ajánlat 

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be a kért adagszámoknak megfelelően a 

megajánlott árakat tartalmazó részletes táblázatot. 

 

(6) 4. melléklet - Ajánlati nyilatkozat 

 Pontosan kitölteni, cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. 

 

(7) 5. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 66. §. (2) és (4) bekezdésére, általános nyilatkozatok 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. 

 

(8) 6. melléklet – Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Formanyomtatványa 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. 

 

(9) 7. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 67. §. (4) bekezdése alapján 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. 

 

(10) 8. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontok 

igazolására 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. 

 

(11) 9. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozókról, a Kbt. 66. §. (6) bekezdésére 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. 

 

(12) 10. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (7) bekezdésére 
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Abban az esetben, ha más szervezet erőforrásaira is támaszkodik az alkalmassági 

követelményeinek teljesítése érdekében, úgy kérjük, csatolja az ajánlatba a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

A Kbt. 67. §. (3) bekezdése alapján ha az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel 

meg, az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi 

jelentkezésben - be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának 

előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények 

tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Ha más szervezet kapacitására támaszkodik Ajánlattevő, akkor a fenti bekezdésben 

idézett Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerint a kapacitást nyújtó szervezet az ajánlatában a 

kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, 

valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 

teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozatát benyújtani. 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. – adott esetben 

 

(13) 11. melléklet – Alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) 

nyilatkozata 

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. – adott esetben 

 

(14) 12. melléklet - Biztosítékok 

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni a mellékletet. 

Kérjük, hogy nevezze meg a mellékletben, hogy milyen teljesítési biztosítékot fog 

nyújtani. 

 

(15) 13. melléklet – Üzleti titok 

Abban az esetben, ha üzleti titok nyilvánosságra hozatalát szeretné megtiltani, kérjük, 

helyezze el elkülönített módon az ajánlatában azon iratokat, amelyek relevánsak. 

 

(16) 14. melléklet – Közös ajánlat 

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni a mellékletet. 

Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők adatait kell megadni, majd a közös 

ajánlattevők vezetőjének cégszerűen aláírni és pecséttel ellátni. Csatolni kell továbbá 

az előzetes közös ajánlattevők közötti megállapodást. A mellékletet csak és kizárólag 

akkor kell csatolni, ha az Ajánlattevő más szervezetekkel közös ajánlatot nyújt be, 

egyéb esetben nem szükséges becsatolni.  

 

(17) 15. melléklet – Aláírási címpéldány 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni a mellékletet. 

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be az Ajánlattevő az ajánlatot aláíró, illetőleg a 

Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében a kapacitást nyújtó 

szerezet cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 

mintáját egyszerű másolatban. 
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Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a 

meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza és két tanúval is el 

van látva. A meghatalmazásban meg kell jelölni, hogy a meghatalmazó mire 

hatalmazza meg meghatalmazottat, illetve a meghatalmazott meghatalmazás 

elfogadása is szerepelnie kell. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a 

meghatalmazottnak is alá kell írnia. 

 

(18) 16. melléklet – Nyilatkozat Cégbírósági változásbejegyzésről 

 Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni. 

Abban az esetben, ha folyamatban van Cégbíróságnál változásbejegyzési kérelem, 

akkor a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 13. §-a szerint csatolni szükséges az 

ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

(19) 17. melléklet – Nyilatkozat elektronikus adathordozóról 

 Kérjük, csatolja be ajánlatába az elektronikus adathordozóról szóló nyilatkozatát. 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott 

(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) 

példánnyal megegyezik. Amennyiben a nyomtatott formátumú eredeti és az 

elektronikus másolati példány között eltérés van, Ajánlatkérő a nyomtatott eredeti 

példányokat értékeli, azt tekinti irányadónak. 

 

14. Az ajánlatok lezárása és jelölése 

 

Az Ajánlatokat egy zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. 

Az Ajánlat, jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: 

 

„Ajánlat a Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése Kerepesen eljárásra.” 

„Nem bontható fel a közbeszerzési bontási ülés megkezdése előtt!” 

 

A csomagoláson a fenti feliraton kívül más nem lehet. Kivételt képez a postán feladott 

csomagok esetében a kötelező postai tartalmi elemek megléte. 

 

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő 

előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősíti. 

 

Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír 

alá. Amennyiben bármelyik Ajánlat a benyújtási (ajánlati) határidőnél később érkezik meg, az 

érvénytelennek minősül. 

 

15. Késedelmes ajánlatok 

 

Az Ajánlattevőnek tudomásul kell venni, hogy az Ajánlatkérő abban az esetben, amennyiben 

az ajánlat az általa előírt ajánlati határidő után érkezik meg, jegyzőkönyvet vesz fel az 

elkésettségről és az elkésett ajánlatot a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 

 

16. Az ajánlatok módosítása és visszavonása 
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A Kbt. 55. §. (7) bekezdése szerint az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, 

illetve részvételi határidő lejártáig új ajánlat, illetve részvételi jelentkezés benyújtásával 

módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként 

benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést visszavontnak kell tekinteni.  

 

17. Az ajánlatok bontása és előzetes értékelése 

 

Az ajánlatok bontására az ajánlati határidő lejártakor - az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők 

képviselőinek, valamint külön meghívás nélkül a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek 

jogosultak jelen lenni az ajánlatok felbontásánál. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. §. (1), 

(2), (4) és (6) bekezdés is alkalmazandó. 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 

ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 

 
Az ajánlatok előzetes bírálatát és értékelését Ajánlatkérő Bírálóbizottsága végzi. Az 
Ajánlatok szakmai elbírálásának célja megtalálni azt az ajánlattevőt, aki legnagyobb 
valószínűséggel hozzájárul ahhoz, hogy az Ajánlatkérő teljesítse a közbeszerzés tárgyaként 
meghatározott feladatot. 
 

A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat 

érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fennállásának 

előzetes ellenőrzésére – ha szükséges a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekmények 

elvégzésével - köteles.  

 

Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az 

ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő 

gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást 

rendel el. 

 

Ajánlatkérő csak a fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli. 

 

18. Legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempontot tartalmazó ajánlat 

 

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési szempontja. 

 

18.1. Nettó ajánlati ár 

 

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott nettó ajánlati árakat veti össze. Az ajánlati 

ár kialakításához az ajánlattevő az ajánlati felhívás II. 2.4. pontjában ismertetett adagszámokat 

veszi figyelemben a szolgáltatási szerződés keretében árazza be. 

 

Az Ajánlattevőknek úgy kell elkészíteni az ajánlatát, hogy az tartalmazza a kiadott 

dokumentációban és a leírásban megfogalmazott munkákat. Ajánlattevőnek át kell 

tanulmányozni a dokumentációt és a helyszínt, illetve valamennyi kiadott mellékleteket, 

és ez alapján szükséges az ajánlatukat elkészíteni. A megvalósítás időszakában nem 

hivatkozhat Ajánlattevő arra, hogy ajánlatában nem szerepelt olyan tétel, amelyek a 
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fent felsorolt valamelyik dokumentum tartalmazza, vagy utal a létezésére. Ez nem 

jelenthet pótmunkát Ajánlattevő részére. 

 

Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az ilyen 

ajánlatot tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő érvényteleníti. 

 

Az Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve 

valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az Ajánlattevő által benyújtott Ellenszolgáltatás 

összegének tartalmaznia kell minden olyan vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, 

(pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, másolás, nyomtatás, 

jogdíjak költségei, stb.), amely a Szerződés értelmében, vagy egyéb okból Ajánlattevőt 

terhelik. 

 

Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától. 

 

Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, 

valamint az inflációból eredő bizonytalanság mértékét. 

 

Ha az Ellenszolgáltatás összege számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között 

eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

 

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és ez a szerződéskötés 

valutaneme is. 

 

18.2. Teljesítési előírások 

 

Az elkészített ételeket az alábbi helyszínekre szükséges kiszállítani: 

 

2144 Kerepes, József Attila utca 71-75. Meseliget Óvoda 

2144 Kerepes, Wéber Ede utca 4. Csicsergő Óvoda 

2144 Kerepes, Szabadság út 260 Szivárvány Óvoda 

2144 Kerepes Vörösmarty utca 2. Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Napfény Háza által gondozott szociális étkeztetésben résztvevő 52 fő részére Kerepes 

területén, különböző címekre házhozszállítással kell.  

 

 

Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a 

szerződés ellenértékét a szerződésszerű teljesítést követően havonta a nyertes 

ajánlattevő által a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint. Az Ajánlattevő a számla 

mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolásokat. A számlák 

kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. előírásai is 

vonatkoznak, ezért a nyertes Ajánlattevőnek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben 

foglalt esetben az ott előírt módon igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. 
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A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megadott árak évente egy alkalommal, a 

szerződéskötés fordulónapján (szeptember 1.) változtathatók, legfeljebb a fordulónapot 

megelőző napon (augusztus 31.) napján érvényes, a KSH által közzétett élelmiszerekre 

vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. A változtatási javaslatot a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a tárgyévet megelőző év június 1. napjáig 

írásban közli Ajánlatkérővel. 

 

Késedelmes fizetés esetén a nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben 

szabályozottak szerint késedelmi kamatra jogosult. 

 

A szerződés biztosítékai, melyek alkalmazásra kerülnek: 

 

Késedelmi kötbér 

Ajánlatkérő késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget ír elő amennyiben a 

teljesítési határidőt a Vállalkozó egy órával túllépi. A kötbér mértéke a 

késedelemmel érintett mennyiség nettó ellenértékének 10 %-a/késedelmes óra. 

Az ajánlatkérő több mint 2 órás késedelem esetén a teljesítést meghiúsultnak 

tekinti. 

 

Meghiúsulási kötbér 

A szerződésnek a Vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt történő 

meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 

Ajánlatkérő a ki nem szállított ételadagokat alapul véve meghiúsultnak tekinti a 

szerződést, ha Vállalkozó 2 órás késedelembe esik.  

 

A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett mennyiség 

ellenértékének 20%-a. A teljes szerződés meghiúsulása esetén a Nyertes 

ajánlattevő 5.000.000,- Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás 

esetén Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát Vállalkozóval szemben 

kártérítés jogcímén érvényesíteni. 

 

Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő 

mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a 

dokumentációban szereplő, a szerződésben vállalt kötelezettségeknek 

megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás 

teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 5 %-a. 

 

Teljesítési biztosíték 

Amelyet az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítékaként köt ki. Nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő 

részére teljesítési biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti 

ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítéknak 

a szerződés hatálybalépésétől számított 48 hónap időtartamig (szerződés teljes 

időtartama) kell érvényesnek lennie és az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia. 

 

A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. 

§. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az 

Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy 

óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is, az ajánlati dokumentációban 

részletezettek szerint. 
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A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. §. (5) bekezdése szerint a 

(4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az 

ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a 

biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a 

dokumentáció tartalmazza. 

 

Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára 

lehetséges 

 

Nem minősül teljesítési biztosítéknak a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési 

kötbér. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre 

bocsátani.  

 

Az Ajánlattevő köteles az ajánlatban kifejezett nyilatkozatban megjelölni, hogy 

a fenti előírást milyen formában kívánja teljesíteni. 

 

a) Az Ajánlattevő bankgarancia nyújtása esetén köteles a szerződéskötéskor az 

Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a megadott összegről szóló 

bankgaranciát, mely legalább az alábbiakat tartalmazza:  

 garantáló bank megnevezése, 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő), 

 az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait, 

 a beruházás megnevezését, 

 azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanciát 

vállal, és a bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát, (a 

bankgaranciának a szerződés aláírásának a felhívásban megjelölt 

napjától, a vállalt teljesítési határidőig) 

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, 

amennyiben a Vállalkozó igazolható módon a szerződés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, 

de nem fejezi be,  

 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan. 

 

b) Amennyiben az Ajánlattevő készpénz befizetésével kívánja biztosítani a 

fenti biztosítékot, úgy az Ajánlattevő köteles a szerződéskötésig az előírt 

biztosíték összegét az Ajánlatkérő megjelölt számlájára befizetni. 

 

Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára 

lehetséges. 

 

c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalásra 

vonatkozó megajánlás esetén pedig az Ajánlatkérő nevére szóló, a készfizető 

kezességet tartalmazó biztosítási szerződés eredeti példányát kell az 

Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.  

 

A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell, 

hogy a kezes, készfizető kezességet vállal a tekintetben, hogy amennyiben a 
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Vállalkozó igazolható módon a szerződés teljesítését a saját érdekkörében 

felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, amelynek 

megfizetésére a Vállalkozó a Szerződés alapján kötelezhető, úgy a teljesítési 

biztosíték összegének erejéig az Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a 

készfizető kezessel szemben igényt érvényesíteni a vállalt teljesítési határidőt 

követő 10. napig.  

 

d) Az Ajánlatkérő lehetővé teszi a pénzügyi biztosíték zálogjoggal, ügyvédi-

közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is. 

 

Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot zálogjog formájában 

kívánja biztosítani, úgy a fedezetként felajánlott zálogtárgyra vonatkozó 

zálogszerződés a Megrendelő és a Vállalkozó részéről a szerződéskötéskor 

aláírásra kell kerüljön.  

 

Ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatás 

esetén a letéti / óvadéki szerződés eredeti példányát kell az Ajánlattevőnek a 

szerződéskötéskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 

 

A fenti (zálogjog-, ügyvédi-közjegyzői letéti vagy óvadéki) szerződésnek 

tartalmaznia kell, hogy az Ajánlatkérő (Megrendelő), amennyiben az 

Ajánlattevő (a Vállalkozó) igazolható módon a szerződés teljesítését a saját 

érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi 

be, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a Szerződés alapján kötelezhető, úgy 

a teljesítési biztosíték összegének erejéig jogosult a kötelezettel szemben 

igényét érvényesíteni a vállalt teljesítési határidőt követő 10. napig. 

 

Az adásvételi szerződés aláírásának feltétele a teljesítési biztosíték megfelelő 

formában történő nyújtása az Ajánlatkérő számára. Ennek elmaradása esetén az 

Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő visszalépett a szerződés 

megkötéstől. 

 

Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, úgy a teljesítés időpontját (a 

szolgáltatási szerződés lejáratát) követő 10 napon belül az Ajánlatkérő 

intézkedik a biztosíték felszabadításáról. 

 

19. Az ajánlatok utólagos bírálata 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 

tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások 

benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.  

 

Az igazolások benyújtására és Ajánlatkérő általi utólagos ellenőrzésére egyebekben a Kbt. 69. 

§ (5)-(7) és (9)-(14) bekezdései irányadók.  

 

20. Eredményhirdetés 
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Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az 

Ajánlatok elfogadásához, akkor az eljárás eredményét közzéteszi a Kbt. 79. §-a szerint. 

 

(1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az 

eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, 

az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének 

érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról. valamint ezek 

részletes indokáról. az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 

három munkanapon belül.  

 

(2) Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön 

jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az 

ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi 

jelentkezések elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli 

összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező 

részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 

(3) Az összegezést az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzési eljárás 

ellenőrzésére feljogosított más szervezet vagy a Gazdasági Versenyhivatal kérésére meg kell 

küldeni. Az Európai Bizottság részére a közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül kell 

az összegezést megküldeni. 

 

(4) Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől 

számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlati határidő 

lejártáig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló 

tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti 

állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény 

megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a 

módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás során az ajánlatkérő a részvételi 

jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új ajánlati határidő kitűzésével 

jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlati felhívást küldeni Az ajánlatkérő a módosított 

írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az 

összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 

(5) Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt 

bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló 

elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli 

összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének 

megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek, 

illetve részvételre jelentkezőnek. 

 

21. Iratbetekintés 

 

A Kbt. 45. §. (1) bekezdése szerint Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés 

megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi 

jelentkezésének - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is 

- üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó 

kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés 

kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az 
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iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell 

biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett 

jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más 

gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a 

betekintés körében nem lehetséges. 

 

22. Szerződés megkötése 

 

A szerződés megkötésére a Kbt. 131. §-ában foglaltakat szükséges alkalmazni. 

 

(1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös 

ajánlat esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban 

közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 

 

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

 

(4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. 

 

(5) A nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési 

beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 

 

(6) Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti időtartama alatt 

köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a 

szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás 

eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat 

módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a 

115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos 

időtartam lejártáig. 

 

(9) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a 

szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) 

bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól 

(szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 

megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható 

körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen 

körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 

 

A szerződéskötés helye: 

 

Kerepes Város Önkormányzata 

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. 

Emeleti Tárgyalóterem 
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Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattevő 

visszalépésének tekinti. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, 

akkor az Ajánlatkérő a következő – második – legkedvezőbb Ajánlatot tevőnek minősített 

Ajánlattevővel köt szerződést. 

 

23. Tájékozódás az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a 

fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre 

 

Adózásra vonatkozóan az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást: 

 

NAV Pest Megyei Adóigazgatósága 

1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 

Tel.: +36-1/427-3200 

 

Környezetvédelemre vonatkozóan az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást: 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

Tel: 06-1/478-4400 

 

Egészségvédelemre vonatkozóan az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást: 

 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

1138 Budapest, Váci út 174. 

06-1/465-3800 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást: 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

1071 Budapest, Damjanich u. 4. 

Tel: 06-1/450-3230 

 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az 

Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást: 

 

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 

1021 Budapest, Margit Krt.85 

Tel: 06/1-346-9400 

 

 

 

 


