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I. DOKUMENTÁCIÓ 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) a „Közétkeztetés 2017” elnevezésű vállalkozási szerződésre 
ezúton kér ajánlatokat. 
 

1. Felhívás kiegészítése 
 
1. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő és a Közbeszerzési 
dokumentumok mellékletét képező Felolvasólapot kitöltve, amelyen meg kell adni a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 
adatokat. 
2. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlatban 
továbbá a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak 
minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. 
3. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét 
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,, 
valamint  az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat. 
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 
65. § (7) bekezdésében előírt adatokat. 
5. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú 
nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba. 
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által 
készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét 
képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják. Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot nem a cégjegyzésre 
jogosult írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell. 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz. 
7. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest jelen felhívás III.2.2. és III.2. 3. pontjában szigorúbban 
állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és 
igazolását. 
8. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban - 
átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás 
tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, 
átalakulási cégiratokat is. 
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására 
jogutódlás eredményeként maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban 
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A 
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az 
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. 
9. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar 
nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást 
érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az 
ajánlattevő a felelős. 
10. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt – magyar nyelven kell 
benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar. 
11. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt 
nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget 
vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden 
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nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.] A közös 
ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat. 
12. 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) bekezdése) 
 
13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
14. Irányadó idő: A felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
15. Árfolyamok: Amennyiben a referenciák esetében az ellenszolgáltatás mértéke nem forintban került 
meghatározásra, a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál ajánlattevőnek a teljesítés napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, a közbeszerzés tárgya 
szerinti árbevételi adatok megadása során pedig, az árbevételi adatokat nem magyar forintban (HUF-ban) 
tartalmazó nyilatkozat esetén, ajánlattevőnek az átszámítást az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB 
devizaárfolyamon kell elvégeznie. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott 
devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján illetőleg az ajánlati felhívás feladásának napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
16. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, 
dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése 
alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Kivételt képez ez alól a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, 
amelynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlat papír alapon benyújtott egy eredeti példányának. 
 

2. Az eljárás általános feltételei 
 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. CXLIII. törvény a közbeszerzésekről” 
(továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljárásház elkészített ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos 
alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 
 
Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumok átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek 
szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen.  
 
A szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük a megadott műszaki leírásnak. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy 
jellemzőit. 
 
Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a rendelkezésére 
bocsátotta, illetve aki a közbeszerzési dokumentumokat letöltötte. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor 
elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a közbeszerzési dokumentumokkal. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve 
nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 
 
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be 
ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 
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Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát. 
 
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat 
jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon 
belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is /Kbt. 81. §/.  
 
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a következő 
rendelkezésekre: 
 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 
megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók 
megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 
adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól 
meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a 
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 
igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely 
a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. 
 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során fentieket nem tartotta 
be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú 
dokumentum benyújtására. 
 
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 
 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar 
nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 
magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az 
ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 

3. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel 
érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen: 
 
Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 
 
 

Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata 
Postai cím: 2451 Ercsi Fő út 20. 
Tel: 06/25/520-620 Fax: 06/25/505-740 
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Email: kszuk@ercsi.hu 
 

 

 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak 
szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [ Kbt. 56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a 
változtatás jelentőségével. Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját 
megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy 
részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő 
előkészítését. 
 
A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban történik. Az 
írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván meg - teljesíthetőek: 
 
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján. 
b) faxon; 
c) elektronikus úton; 
Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a 
törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 
dokumentumba foglalt formában. 
 

4. Teljesség és pontosság 
 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét. Az 
ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési 
dokumentumok valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a közbeszerzési 
dokumentumok és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. 
 
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő 
szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő 
ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre 
kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 
 

5. Ajánlattétel költségei 
 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli 
 

6. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig kötve van ajánlatához. 
 

7. Több változatú ajánlat  
 
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 
 

8. Bírálat 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi. 
Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 
 
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
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c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 
kizárásra került; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más 
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 
(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés 
során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési 
eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta 
rendelkezésre; 
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat 
vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget 
meghaladja. 
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 
[2. § (5) bekezdés]. 
(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. 
 

9. Az értékelés szempontjai: 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 
Szempont Súlyszám 
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 50 
2. Megajánlott bérleti díj összege (Ft/hó) 10 
3. Étlap bírálat 25 
4. Változatossági mutató 15 

 
1-2. Ár és bérleti díj 
 
1. Nettó ajánlati ár (Ft) (50) 
 
1.1. Óvodai gyermek étkeztetés nettó eladási ára (tízórai, ebéd, uzsonna napi adag ára összesen, Ft/adag/nap)  
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1.2. Iskolai (napközi) gyermek étkeztetés nettó eladási ára (tízórai, ebéd, uzsonna napi adag ára összesen, 
Ft/adag/nap)  
1.3. Iskolai ebéd nettó eladási ára (gyermekek számára; menza Ft/adag/nap)  
1.4. Felnőtt étkeztetés nettó eladási ára (ebéd) Ft/adag/nap)  
A fenti összegeket ajánlatkérő összeadja, majd összesíti és az így kapott összeget arányosítja. 
A legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly módon, hogy a legjobb 
ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot. 
A legkisebb lehetséges pontszám 1. 
Módszer 
P= (Legkedvezőbb (legalacsonyabb) díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott díj / Adott ajánlattevő által ajánlott 
díj (ár)) x 9 +1 
 
2. Megajánlott bérleti díj mértéke (nettó Ft)  (10) 
 
P= (Adott ajánlattevő által ajánlott díj (ár) / Legkedvezőbb (legmagasabb) díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott 
díj /) x 9 +1 
 
3. Dietetikai bírálat 
 
A minta étlapok résszempontok szerinti értékelést Ajánlatkérő a beszerzés tárgya szerinti szakértelem bevonásával 
végzi, a dokumentációban rögzítésre kerülő, a megajánlások értékelésének, összevetésének alapját képező 
szakmailag megítélhető jellemzők szerint. A pontok kiosztására az előre meghatározott pontozási módszertan 
alkalmazásával kerül sor. Ajánlatkérő a mintaétlapok– és a hozzá kapcsolódó egy adagos nyersanyag-kiszabatokat – 
a műszaki leírásban foglalt szempontok szerint megvizsgálja. A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelettől való eltérés 
esetén a pályázatot érvényteleníti. Érvénytelen pályázatot Ajánlatkérő nem értékeli. Érvényesnek nyilvánított 
pályázat esetén a becsatolt minta étlapokat és a hozzá kapcsolódó nyersanyag kiszabatokat megvizsgálva az 
előnyösséget pontozza az alábbiak szerint: 
 
3.1. Minden étlap, ahol hetente legalább 3 főzelékféle szerepel az ebéd részeként melyből legalább az egyik 

párolt vagy angolos vagy rakott vagy csőbensült: hetente 1 pont, 4 heti étlappal elérhető összesen 
maximum: 4 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 0 pont 

3.2. Minden étlap, ahol hetente legalább 3 adag friss gyümölcs szerepel, ebből legalább kettő ebéd részeként: 
hetente 1 pont, 4 heti étlappal elérhető összesen maximum: 4 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 
0 pont. 

3.3. Minden étlap, ahol hetente legalább 7 adag teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szerepel: hetente 0,5 (fél) 
pont, 4 heti étlappal elérhető összesen maximum: 2 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 0 pont. 

 
A kapott pontszámok összeadódnak. Az előnyösségi szempontok értékelésével elérhető maximum pontszám 
étlaponként 10 pont, vagyis összességében 8 étlap esetén elérhető maximum pontszám 80 pont. 
Azok az étlapok, melyek megfelelnek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek, de nem tartalmazzák hetente az 
előnyösségi szempontként megjelöltek közül egyiket sem, érvényesek, azonban plusz pontot nem érnek, ezekre 
adható pontszám: hetente 0pont. Minimálisan az étlapokra adható pontszám érvényes ajánlat esetén 0 pont. 
 
 
Értékelése: Az értékelés pontszámát ajánlatkérő az arányosítás módszerével határozza meg, az étlapokra kiosztott 
pontok alapján. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem (a 3.1; 3.2; 3.3; bírálat alapján a legtöbb pontszámot szerző 
ajánlat) a lehetséges maximális pontszámot (100 pont), a pontskála alsó pontját (1 pont) pedig a leggyengébb ajánlat 
(a 3.1; 3.2; 3.3; bírálat alapján a legkevesebb pontszámot szerző ajánlat) jelenti, míg a további ajánlatok a maximális 
és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. 
 
P= (A vizsgált - A legrosszabb) / (A legjobb - A legrosszabb) * (P max – P min) + P min                                            
                  
ahol 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
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A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
4. Változatossági mutató értékelése 
 
Változatossági mutatók átlaga ebéd vonatkozásában, ahol a Változatossági mutató számítása a 37/2014 (IV.30.) 
EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján számolódik két tizedesjegy pontossággal (V átlag = 8 étlap változatossági 
mutatóinak összessége/8) 
 
Értékelése: Az értékelés pontszámát ajánlatkérő az arányosítás módszerével határozza meg, A változatossági mutató 
V átlag értéke alapján. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem (a legmagasabb V átlag érték) a lehetséges maximális 
pontszámot (100 pont), a pontskála alsó pontját (1 pont) pedig a leggyengébb ajánlat (a legalacsonyabb V átlag érték) 
jelenti, míg a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. 
 
P= (A vizsgált - A legrosszabb) / (A legjobb - A legrosszabb) * (P max – P min) + P min    
                                                 
ahol 
  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Dietetika 
 
A szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges: 
- a dokumentációban foglalt előírások szerinti mintaétlapokat. Az ajánlatban szereplő mintaétlapoknak a nyújtani 
kívánt szolgáltatást valóban reprezentáló étrendeknek kell lenniük, melyek megfelelnek a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendeletben előírtaknak. 
- az ajánlattevő által használt adagolási útmutatót a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról 4. sz. mellékletének megfelelő bontásban.    
  
Étlapokkal kapcsolatos szakmai leírás 
 
Az ajánlattétel során ajánlattevők az alábbi előírásokat kötelesek figyelembe venni: 

– 68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal 
egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, 

– 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről, 

– 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
jogszabályi előírások. 

Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani valamennyi, az ajánlat tárgyára vonatkozó, szolgáltatást érintő hatályos 
jogszabályoknak való megfelelést. 
Az Ajánlattevő köteles a szakmai ajánlat részeként, normál konyhatechnológiával készülő mintaétlapokat benyújtani 
az alábbiak szerint: 

- 2x10 napra, tavasz-nyár időszakra szóló mintaétlap – óvodás (4-6 év) korosztály részére  tízórai, ebéd, 
uzsonna biztosításával 

- 2x10 napra, őszi-téli  időszakra szóló mintaétlap – óvodás (4-6 év) korosztály részére  tízórai, ebéd, 
uzsonna biztosításával 

- 2x10 napra, tavasz-nyár időszakra szóló mintaétlap - általános iskola alsós (7-10 év) korosztály részére 
tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával 

- 2x10 napra, őszi-téli  időszakra szóló mintaétlap - általános iskola alsós (7-10 év) korosztály részére 
étkezés tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával „A” menü 

- 2x10 napra, őszi-téli  időszakra szóló mintaétlap - általános iskola alsós (7-10 év) korosztály részére 
étkezés tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával „B” menü 

- 2x10 napra, tavasz-nyár időszakra szóló mintaétlap - általános iskola felsős (11-14 év) korosztály 
részére tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával 
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- 2x10 napra, őszi-téli  időszakra szóló mintaétlap - általános iskola felsős (11-14 év) korosztály részére 
étkezés tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával  „A” menü 

- 2x10 napra, őszi-téli  időszakra szóló mintaétlap - általános iskola felsős (11-14 év) korosztály részére 
étkezés tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával  „B” menü 

  
Ajánlattevő az étrend elkészítésénél vegye figyelembe az érintett korcsoportok életkori sajátosságait, az egyes 
ételféleségek jelleg-, íz-, szín és konzisztencia szerinti összhangját. A mintaétlapokkal az Ajánlatkérő az ajánlattevő 
jövőbeni szolgáltatás minőségét hivatott felmérni. Az ajánlatok vizsgálatára a bírálati szakaszban kerül sor. 

- Ajánlattevő köteles az étlapok és a hozzájuk tartozó nyersanyag kiszabatok és adatok összeállítása során 
a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
előírásait betartani. 

- Minden főétkezésnek és ezen kívül a tízórainak komplettnek kell lenni. 
- Az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat 

elő. 
- A mintaétlapokban az „A” és „B” menük esetén a „B” menü naponta csak az ebédben térhet el az „A” 

menütől, az alábbiak szerint: a levesek korcsoportonként mindkét menüben azonosak legyenek, és a 
feltétek/köretek, főzelékek eltérőek. 

- Az általános iskolai alsós és felsős korcsoportjai részére azonos menüben azonos étlap készüljön, 
különbség a nyersanyag-kiszabatban, korcsoportra vonatkozó adagolási útmutatóban és az étlapokhoz 
tartozó számított tápanyagokban szükséges, összhangban a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokkal. 

- Főzeléknek számít az egy adag zöldségfélékből, hüvelyesekből készített főzelékfélék (pl. párolt, 
angolos, lengyeles, sűrített, rakott, csőbensült), a burgonya kivételével. 

- Az ajánlattevő által nyújtott étkezések energiatartalma egy főre a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben 
meghatározott energiaszükségleti értékek és megoszlások figyelembevételével, naponta biztosítandóak. 

 
Az ajánlattevőknek, a szakmai ajánlattal szembeni elvárások körében előírtak szerint be kell nyújtaniuk 
mintaétlapjaikat, a hozzá tartozó egy adagos nyersanyag-kiszabatokkal. 
A szolgáltatás teljesítése során az ajánlattevő köteles diétás étkezési igényeket is ellátni, összhangban a 37/2014 
(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokkal. 
 
A pontszámok meghatározására vonatkozó értékelési módszerek részletes ismertetése, az elkészített 
étlapok értékelése: 
 
A minta étlapok résszempontok szerinti értékelést Ajánlatkérő a beszerzés tárgya szerinti szakértelem bevonásával 
végzi, a dokumentációban rögzítésre kerülő, a megajánlások értékelésének, összevetésének alapját képező 
szakmailag megítélhető jellemzők szerint. A pontok kiosztására az előre meghatározott pontozási módszertan 
alkalmazásával kerül sor. Ajánlatkérő a mintaétlapok– és a hozzá kapcsolódó egy adagos nyersanyag-kiszabatokat – 
a műszaki leírásban foglalt szempontok szerint megvizsgálja. A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelettől való eltérés 
esetén a pályázatot érvényteleníti. Érvénytelen pályázatot Ajánlatkérő nem értékeli. Érvényesnek nyilvánított 
pályázat esetén a becsatolt minta étlapokat és a hozzá kapcsolódó nyersanyag kiszabatokat megvizsgálva az 
előnyösséget pontozza az alábbiak szerint: 
 

- Minden étlap, ahol hetente legalább 3 főzelékféle szerepel ebéd részeként: hetente 1 pont, 4 heti 
étlappal elérhető összesen maximum: 4 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 0 pont. 

- Minden étlap, ahol hetente legalább 3 adag friss gyümölcs szerepel, ebből legalább kettő ebéd 
részeként: hetente 1 pont, 4 heti étlappal elérhető összesen maximum: 4 pont. Amennyiben ez a 
kritérium nem teljesül 0 pont. 

- Minden étlap, ahol hetente legalább  7 adag teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szerepel: hetente 0,5 
(fél) pont, 4 heti étlappal elérhető összesen maximum: 2 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 0 
pont. 

 
A kapott pontszámok összeadódnak. Az előnyösségi szempontok értékelésével elérhető maximum pontszám 
étlaponként 10 pont, vagyis összességében 8 étlap esetén elérhető maximum pontszám 80 pont. 
Azok az étlapok, melyek megfelelnek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek, de nem tartalmazzák hetente az 
előnyösségi szempontként megjelöltek közül egyiket sem, érvényesek, azonban plusz pontot nem érnek, ezekre 
adható pontszám: hetente 0pont. Minimálisan az étlapokra adható pontszám érvényes ajánlat esetén 0 pont. 
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Változatossági mutató 
 
Változatossági mutatók átlaga ebéd vonatkozásában, ahol a Változatossági mutató számítása a 37/2014 (IV.30.) 
EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján számolódik két tizedesjegy pontossággal (V átlag = 8 étlap változatossági 
mutatóinak összessége/8) 
 
A beszerzés tárgyára, illetve a szerződéses feltételekre adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat): részeként az 
ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell 

- a mintaétlapokhoz tartozó 1 személyes nyersanyag kiszabatokat 
- A mintaétlapokhoz tartozó 1 személyes nyersanyag-kiszabásokat 10 napos időszakonként összesítve. 
- az étlapokon köteles jelölni étkezésenként az étkezés energia (KJ/Kcal), fehérje (gramm), zsír (gramm), 

szénhidrát (gramm), hozzáadott cukor (gramm), a nátriumból számított sótartalmat (gramm) és az 
1169/2011 EU rendelet II. számú melléklete alapján meghatározott allergén összetevőket. 

- Minden nap összesített energia (KJ/Kcal), fehérje (gramm), zsír (gramm), szénhidrát (gramm), 
hozzáadott cukor (gramm), a nátriumból számított összesített sótartalmat (gramm). 

- A 10 napos mintaétlapok átlag energia (KJ/Kcal), fehérje (gramm és energia %), zsír (gramm és energia 
%), szénhidrát (gramm és energia %), hozzáadott cukor (gramm és energia %), nátrium tartalmát (mg) 
és a nátriumból számított átlag sótartalmat (gramm), valamint a 10 egymást követő napok - a tej, 
tejtermékből származó - összesített Ca tartalmát. 

- Minden étlaphoz változatossági mutató értéket, melyet a 37/2014. (IV. 30) EMMI rendelet 2. számú 
melléklet képlete alapján 20 élelmezési napra vonatkozóan kell számítani és benyújtani. A 2. 
mellékletben foglalt változatossági mutató az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap meleg 
étkezéseinek vonatkozásában nem lehet kisebb 60-nál. 60-nál kisebb bármely változatossági mutató 
esetén az ajánlat érvénytelenítésre kerül. 

 
10. Közös ajánlattétel 

 
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, 
a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 
 

a) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 
b) A közös ajánlattevő nevét, címét; 
c) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 
d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra 

vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 
e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 
f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes 

személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a 
közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös 
Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; 

g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös 
Ajánlattevő az Ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek 
megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös 
Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg; 

h) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a díjból való részesedésük mértékét; 
i) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani jogosultak 

megnevezését; 
j) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 
◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá 
◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös 

Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 
 
Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást – szerződést- kell kötniük. Az együttműködés 
feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös Ajánlattevő nevében 
megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik. 
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Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik tag, vagy a másik 
tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a 
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő 
részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
 

11. Ajánlati ár 
 
Az ellenszolgáltatás összegét (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek.  
 

12. Hiánypótlás 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást. A hiánypótlás teljes körű. 
 

13. Szerződéskötés 
 
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. 
A nyertes ajánlattevő és – megjelölése esetén - 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. 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 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 Kbt. 115. § szerinti 
eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 
 

14. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 
 
Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás 
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére 
bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai 
úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen 
üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton 
megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum 
tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  
a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és 
a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 
 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  
 - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 
 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával 
kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
 

15. Formai követelmények 
 
Az ajánlatot írásban és zártan, az Ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles ajánlatát 
szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban.  
 
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében 
eljárjanak. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé 
írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak – aláírási címpéldánynak – megfelelően. 
 
Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat vagy képet 
tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész 
számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum 
esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla 
darabszáma nem kötött). 
 
A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott 
dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti 
példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, 
a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba 
semmit be nem tettek, 

 a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 
az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

 az ajánlatkérő nevét, címét; 
 az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: :  
 
„AJÁNLAT – Közétkeztetés 2017 - Határidő előtt nem bontható fel! ” 
 

16. Nyilatkozat és igazolás a kizáró okok fennállásának hiányáról 
 
A kizáró okok felsorolása: 
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti bármely kizáró ok fennáll vagy részéről a 
kizáró ok az eljárás során következik be.  
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bek.-ben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) 
bek. szerint nyilatkozni szükséges. 
A Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja és 114. § (2) bek., továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 
alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 62. 
§ (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 
i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem 
állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek 
bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 
 

17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Hibás teljesítési kötbér:  
Hibás teljesítésnek minősül a szerződésben foglalt azon rendelkezések megsértése, mely a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
követelményeket tartalmazza. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó egységárának azon része, melyet az Ajánlatkérő 
Önkormányzat fizet meg (Megrendelő által fizetendő díjkülönbözet).  
 
Késedelmi kötbér: 
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A Vállalkozónak felróható okból történő, késedelmes teljesítés esetén (amennyiben a késés az előírt időponthoz képest a 30 
percet eléri vagy meghaladja) késedelmes szállítási alkalmanként, Megrendelő a késedelemmel érintett ételekért az általa vállalt 
díjkülönbözetet (Megrendelő által fizetendő díjkülönbözet) nem fizeti meg. 
 

18. Tájékoztatás (Kbt. 73. § (5) bek.) 
 
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, 
adózásra, környezetvédelemre és akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 
 
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében: 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 
www.munka.hu 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége 
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6. 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913. 
tel: 06-22-510-960, 06-22-512-870 
fax: 06-22-510-964 
E-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1 
Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 95 
Email: hivatal@mbfh.hu 
Tel: (+36-1) 301-2900 
Fax. (+36-1) 301-2903 
Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
Email: bbk@mbfh.hu 
 
Adózás tekintetében: 
Nemzeti Adó és Vámhivatal 
http://nav.gov.hu/ 
 

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága  
1132 Budapest, Váci út 48/C-D  
1438 Budapest, Pf. 511  
Tel.: +361-412-5400  
Fax: +361-432-5270  

NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága  
1095 Budapest, Mester u 7.  
Tel.: +361-299-1600  
Fax: +361-219-0993 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.  
Tel: +36-1-795-1637; +36-1-374-2560, +36-1-374-2559  
Fax: +36-1-374-2925, +36-1-311-5243 
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
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Környezetvédelem tekintetében: 
Földművelésügyi Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200 
 

19. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 

 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK  
Regisztrációs lap (M0 formanyomtatvány)  
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány)  
Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány)  
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány)  
Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben)  
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében (M5 
formanyomtatvány) 

 

Kizáró okok további igazolásai  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  

Pénzügyi intézménytől számrazó nyilatkozat  
Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása  
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-
ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja 
alapján. 

 

Nyilatkozat a szakemberek tekintetében  
Képzettséget, szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz (M8 
formanyomtatvány), valamint a szakemberek végzettségét és hatósági 
nyilvántartásba vételüket igazoló dokumentumai 

 

Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata (M9 formanyomtatvány)  
Rendelkezésre álló eszközök bemutatása  
Nyilatkozat az eszközök rendelkezésre állásáról (M10 formanyomtatvány)  
ISO 9001 minőségbiztosítási rendszernek való megfelelés igazolása  
HACCP követelményeknek való megfelelés igazolása  
A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti alkalmasság igazolása  
Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK  
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben)  
Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta  
Meghatalmazás (adott esetben)  
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok  
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II. RÉSZ 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő által biztosított, felszerelt konyhában kell elkészítenie az ebédet. A nyertes 
ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjat fizet az ajánlatkérőnek a felszerelt konyha 
használatáért. A főzőkonyha energiaköltsége a nyertes ajánlattevőt terheli. A konyha címe: 2451 Ercsi, Bem József utca 1 

Az étkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagok beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata. A nyertes ajánlattevő köteles HACCP-
rendszert vagy azzal egyenértékű európai szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtetni. 

A nyertes ajánlattevő feladata az ételek előállítása havária esetén is működő, diétás kiszolgáló képességgel is rendelkező 
főzőkonyhában, továbbá azok kiszállítása a közintézmények számára az ajánlatkérő által megadott időpontokban. Az ételek 
kiszállításához szükséges, ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező gépjármű biztosítása és fenntartása a nyertes ajánlattevő feladata. 
A nyertes ajánlattevő feladata a teljesítés során folyamatosan biztosítani a hatósági előírásoknak megfelelő fertőtleníthető, 
rozsdamentes, hőtárolós szállítóedényeket. 

A nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó eladási árnak tartalmaznia kell a bérleti díj költségét, az ételek nyersanyagköltségét, 
a személyzet bér- és járulékköltségeit, valamint az ételek kiszállításának költségeit is. Ajánlattevő az ajánlatában megajánlott 
nettó eladási áron felül semmilyen jogcímen térítésre nem tarthat igényt.  

A nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó eladási ár évenként automatikusan változik a KSH által hivatalosan közzétett 
fogyasztói árindexszel. 

A szolgáltatás nyújtása az iskolai szünetekben is folyamatos (csökkentett adagszámmal). Ajánlattevő kötelessége az oktatási 
intézményben keletkező ételhulladék elszállítása, továbbá az egészséges életmódra nevelő program beindítása, folyamatos 
működtetése a szerződés ideje alatt.  

A szolgáltatásnak igény szerint tartalmaznia kell a diétás egyadagos ételek zárt, egyszer használatos, kiszállításra is alkalmas 
szállítását, a kapcsolódó csomagolásra és mikrohullámú sütőben való meleghítőségére  vonatkozó technológiát.  

A szolgáltatás részeként webes panaszkezelő, ügyfélszolgálati felületet kell működtetni, mely munkaidőben képes a panaszok 
fogadására és kezelésére. 
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Az eljárás megindításának időpontjában irányadó önkormányzati rendeletek, hatóságai árak 
 
 

1. melléklet 
„1. melléklet a 22/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelethez” 
 
Szociális étkeztetés 
 

a) A szociális étkeztetés önköltsége 1260,-Ft/nap/fő 
b) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 505,-Ft/nap/fő 
c) A szociális étkeztetés önköltsége kiszállítással 901,-Ft/nap 
d) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítással 550,-Ft/nap 

Amennyiben az étel kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi 
térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 
 
 A B 
Sorszám Az ellátást igénylő jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének %-ában 
A mindenkori térítési díj az 
önkorm. intézményeiben az 
élelmezési térítési díj %-ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-tól 150 %-ig 50 
3. 151 %-tól 250 %-ig 70 
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4. 251 %-tól 350 %-ig 90 
5. 351 %-tól 100 
 
 

2. melléklet 
„2. melléklet a 22/2004. (VI/30.) önkormányzati rendelethez” 
 
Házi segítségnyújtás 
 

a) A házi segítségnyújtás önköltségi díja 1.125,-Ft/óra 
b) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 520,-Ft/óra 

 
 A B 
Sorszám A gondozott jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének %-ában 
Fizetendő térítési díj %-ban 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-tól 150 %-ig 50 
3. 151 %-tól 250 %-ig 70 
4. 251 %-tól 350 %-ig 90 
5. 351 %-tól 100 

 
 
3. melléklet 
„4. melléklet a 22/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelethez” 
 
Idősek Klubja 
 

a) A napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltségi díja 1.450,-Ft/nap 
b) A napközbeni tartózkodást igénybe vevők intézményi térítési díja 485,-Ft/nap 
c) A napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők önköltségi díja 1.680,-Ft/nap 
d) A napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők intézményi térítési díja 806,-Ft/nap 

 
 A B 
Sorszám 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének %-ában 
A mindenkori térítési díj az 
önkormányzat 
intézményeiben, 
önkormányzati rendeletben 
megállapított élelmezési 
térítési díj %-ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-tól 150 %-ig 50 
3. 151 %-tól 250 %-ig 70 
4. 251 %-tól 350 %-ig 90 
5. 351 %-tól 100 

 
4. melléklet 
„5. melléklet a 22/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelethez” 
 
Idősek Otthona 

a) Az idősek Otthonának havi önköltségi díja 170.855,-Ft 
b) Az idősek Otthonának intézményi térítési díjai 

− Havi intézményi térítési díj  99.300,-Ft 
− Napi intézményi térítési díj  3.310,-Ft 

 
 A B 
Sorszám 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének %-ában 
A mindenkori térítési díj az 
intézményi térítési díj alapján 
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1. Régi ellátott 3.310,-Ft/fő/nap 
99.300,-Ft/fő/hó 

2. Új ellátott 1-150 %-ig 3.310,-Ft/fő/nap 
99.300,-Ft/fő/hó 

3. Új ellátott 150 % felett, illetve átmeneti jellegű 3.310,-Ft/fő/nap 
99.300,-Ft/fő/hó 

 
Az önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézményekben a napi élelmezési térítési díjak. 
 

 A B 
 Intézmény Ténylegesen fizetendő térítési 

díj Ft/fő/nap 
1. Napközi otthonos óvoda (napi 3x étkezés) 362,-Ft + ÁFA 
2. Menza 297,-Ft + ÁFA 
3. Iskola napközi (napi 3x étkezés) 422,-Ft  + ÁFA 

 
Kiszállítási helyszínek: 

Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Lejtősor 1.   (felnőtt ebéd) 
Napközi konyha 2451 Ercsi, Bem József u. 1. (az ajánlatkérő által biztosított, konyha helyszíne; ebéd menzásoknak, 
napköziseknek) 
Hétszínvirág Óvoda 2451 Ercsi, Türr István u. 15. (tízórai, uzsonna, ebéd) 
Napfény Óvoda 2451 Ercsi, Dózsa György tér 2. (tízórai, uzsonna, ebéd) 
Eötvös József Általános Iskola, Napfény Óvoda telephelye 2451 Ercsi, Szent István út 8-10. (tízórai, uzsonna, ebéd) 
Napfény Óvoda telephelye 2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. (tízórai, uzsonna, ebéd) 
Ercsi város területe a megadott címlista alapján (felnőtt ebéd a házi gondozásban lévő személyeknek) 
 

Kiszállítási időpontok 

A tízórait és uzsonnát munkanapokon 7:30 és 8:30 óra között, az ebédet pedig munkanapokon 10:30 és 12:00 óra 
között kell kiszállítani valamennyi intézménybe. 
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III. RÉSZ 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről az Ercsi Város Önkormányzata (székhelye: 2451 Ercsi, Fő út 20., képviseletében: 
Győri Máté polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a …………………... (székhely: …………., cégjegyzékszám: ……….., adószám: ………….., képviseli:                                                 
), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 
(Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek szerint. 

 
Preambulum 

 
A Felek rögzítik, hogy Megrendelő ”Közétkeztetés biztosítása oktatási és szociális intézmények vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján 
közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárásban Vállalkozó lett a nyertes ajánlattevő. Az Ajánlati felhívás (1. számú melléklet), a 
közbeszerzési dokumentumok (2. számú melléklet), valamint Vállalkozó ajánlata (3. számú melléket) jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra. 

 
Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként a jelen szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik meg. 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1.1. Jelen szerződés tárgya Ercsi Város területén közétkeztetési szolgáltatások nyújtása, kiszállítással, 
vállalkozási szerződés keretében az alábbi mennyiségek szerint: 
 
 

Hónap 
 Eötvös József 

Általános  Iskola Hétszínvirág Óvoda Napfény Óvoda  

Ercsi Szociális 
Szolgálat 

         

Január 6 792 2 248 2 349 1 010 

Február 6 434 2 140 2 371 1 062 

Március 4 478 2 079 1 981 1 055 

Április 6 337 2 517 2 609 1 022 

Május 6 457 2 529 2 726 1 025 

Június 3 429 1 719 1 678 1 153 

Július 246 1 111 

Augusztus 298 1 178 

Szeptember 6 620 2 477 2 782 1 169 

Október 5 681 2 257 2 514 1 072 

November 5 084 2 176 2 364 1 110 

December 3 684 1 418 1 672 967 

   

Éves adag 
összesen 54 996 21 858 23 292 

 
12 934 

Havi átlag  4 583 1 822 1 941 1 078 

Intézményi éves 
összes  113 080 

 

  
1.2. A megadott mennyiségtől - 2%-os eltérés lehetséges. 
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1.3. Felek rögzítik, hogy a fenti szolgáltatás nyújtása az iskolai szünetekben is folyamatos (aktuálisan egyeztetett 
csökkentett adagszámmal). 
 

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 
 
2.1. A szerződést a felek határozott időtartamra, 2018.01.01. napjától 2019.12.31. napjáig kötik. 

 
2.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a határozott idő lejárta előtt rendes felmondással nem szüntethető meg.  

 
2.3. Jelen szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a dietetikus vizsgálata 

alapján a hibák száma egy év alatt eléri az ötöt. 
 

3. A SZERZŐDÉS TARTALMA 
 
3.1. Vállalkozó köteles a szolgáltatást kifogástalan minőségben elvégezni az 1-3. számú mellékletben 

meghatározottak szerint. 
 

3.2. Jelen szerződésben foglalt szolgáltatást az alábbi helyszíneken kell ellátni: 
 

a.) Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Lejtősor 1.   (felnőtt ebéd) 
b.) Napközi konyha 2451 Ercsi, Bem József u. 1. (az ajánlatkérő által biztosított, konyha helyszíne; 

ebéd menzásoknak, napköziseknek) 
c.) Hétszínvirág Óvoda 2451 Ercsi, Türr István u. 15. ( tízórai, uzsonna, ebéd) 
d.) Napfény Óvoda 2451 Ercsi, Dózsa György tér  2. (tízórai, uzsonna, ebéd) 
e.) Eötvös József Általános Iskola, Napfény Óvoda telephelye 2451 Ercsi, Szent István út 8-10. 

(tízórai, uzsonna, ebéd) 
f.) Napfény Óvoda telephelye 2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 18. (tízórai, uzsonna, ebéd) 

 
3.3. A fenti címeken kívül a szerződés hatálybalépésekor átadott címlistán lévő címekre is köteles a Vállalkozó 

felnőtt ebédet számítani.  A helyszínek Ercsi Város területén belül változhatnak, ez esetben új címlista 
készül. 
 

3.4. A kiszállításokat tízórai és uzsonna valamennyi intézménybe munkanapokon 7:30 és 8:30 óra között, ebéd 
10:30 és 12:00 óra között kell teljesítenie a Vállalkozónak 

 
3.5. Rendkívüli esetben igény szerint ettől eltérő lehet a kiszállítás időpontja, melyet Megrendelő előzetesen 

telefonon jelez Vállalkozó felé. 
 

3.6. A Vállalkozó a Kbt. szabályainak figyelembevételével alvállalkozót, teljesítési segédet vehet igénybe. 
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó valamely teljesítési segéde ellen kifogást emel, Vállalkozó 
indokolt esetben köteles helyette – a lehető legkorábban, de legkésőbb a kifogás közlésétől számított 10 
napon belül – a Megrendelő által elfogadott, más teljesítési segédet biztosítani, amennyiben ezt a Kbt. 
megengedi. Megrendelő e jogát a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően, ésszerűen jogosult 
gyakorolni.  

 
3.7. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése során elegendő 

számú és a szükséges szaktudással rendelkező személyeket foglalkoztasson az ajánlata szerint: 
 
3.7.1.  Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között folyamatosan biztosít 

legalább 1 fő, élelmezésvezetőt (vagy egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember), aki legalább 
három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, melyből legalább két év közétkeztetésből származik. 
 

3.7.2.  Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között folyamatosan biztosít 
legalább 1 fő, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és 
törlés eljárás rendjéről szóló 150/2012 (VII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott végzetséggel 
rendelkező szakképzett szakácsot. 
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3.7.3.  Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között folyamatosan biztosít 
legalább 1 fő dietetikust, aki legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, melyből legalább 
két év közétkeztetésből származik. 
 

3.7.4.  Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít havaria esetére a szolgáltatást 
teljesíteni képes érvényes műszaki engedéllyel és diétás kiszolgáló képességgel rendelkező 
főzőkonyhát. 

 
3.7.5.  Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosítja a felhívásban előírt hatósági 

előírásoknak megfelelő fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtárolós szállítóedényeket. A szállításkor 
használt edényeket gondosan zárja, plombálja, vagy olyan leragasztással, zárással látja el, hogy annak 
sérülése jelezze a csomagolás megnyitását. Megrendelő megbízottja az ételek átvételekor ellenőrzi 
azok hőmérsékletét és a csomagolás, zárás sértetlenségét. Eltérés esetén az átvételt megtagadhatja 

 
3.7.6.  Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosítja olyan panaszkezelő rendszert, 

mely webes felületű és munkaidőben képes fogadni és kezelni a beérkező panaszokat. 
 
3.7.7.  A Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során fenntartja az ajánlatában bemutatott HACCP, ISO 

9001, és ISO22000 vagy azzal egyenértékű tanúsítványokat. 
 

3.8. Vállalkozó köteles tevékenységéről az előírt nyilvántartásokat vezetni, és azokról az illetékes hatóság, 
Megrendelő, valamint az illetékes hatóságok felé információt szolgáltatni az adatvédelmi szabályok 
betartásával. 

 
3.9. Vállalkozó köteles az étlaptervezetet véleményeztetni az illetékes intézmény vezetőjével vagy annak 

megbízottjával a szolgáltatást megelőző hét csütörtök napján 12:00 óráig. Vállalkozó vállalja, hogy a heti 
étrendet – a tárgyhetet megelőző hét pénteki napján 12:00 óráig – előzetesen megküldi a szolgáltatást 
igénybe vevő intézmények részére. 
 

3.10. Vállalkozó köteles ételmintát venni, melyet a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározottak szerinti 
időtartamra hűtőszekrényben megőriz. Vállalkozó az ételeket minden alkalommal szállítólevélen adja át 
a Megrendelő helyszíni megbízottjának, melyen feltünteti az adagszámokat ételféleségenként, az átadott 
mennyiséget, a hűtést és melegen tartást igénylő ételek/élelmiszerek megérkezésekor mért 
hőmérsékletét. 

 
3.11. Előzetesen bejelentett igény esetén az ételek egy részét diétás, egyadagos, zárt, egyszer használatos 

csomagolásban kell szállítani, mely mikrohullámú sütőben melegíthető.  
 

3.12. Vállalkozó vállalja, hogy a napi étrendet a mindenkor hatályban lévő vonatkozó jogszabályi előírásokban 
meghatározottak (élelmiszer-nyersanyag, energia és tápanyagtartalom normái, stb.) szerint állítja össze.  
 

3.13. Vállalkozó – külön térítés nélkül – vállalja az oktatási- és szociális intézményekben keletkező ételhulladék 
elszállítását. Köteles gondoskodni a tevékenység során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék 
elszállíttatásáról, a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséről 

 
3.14. Vállalkozó jogosult a Megrendelő által megjelölt intézményeken túl egyéb helyszínekre is ételkiszállítást 

végezni, új megrendelőket felkeresni, ez esetben az új megrendelőktől beszedett eladási árból 
adagonként 25.-Ft+Áfa térítést köteles Megrendelő részére fizetni. 

 
3.15. Vállalkozó köteles az erre a célra rendszeresített megrendelő tömbön a Megrendelő képviselőjének a 

tárgyhetet megelőző hét szerdai napján 12 óráig a heti megrendelést leadni. A megrendeléshez szükséges 
tömböt a Vállalkozó biztosítja. A Megrendelő az esetleges pótmegrendelés, illetve lemondás megtételére 
telefonon a tárgynapot megelőző nap 9 óráig köteles, illetve köteles azt a tárgynapot megelőző nap 12 
óráig írásban, telefax útján is közölni a Vállalkozóval. 

 
3.16. Megrendelő köteles határidőre megfizetni a Vállalkozó részére a Vállalkozó által megajánlott nettó eladási 

árat. 
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3.17. Megrendelő megbízottja köteles gondoskodni a kiszállított étel adagok mennyiségi és minőségi átvételéről, 
illetve azok szakszerű tárolásáról az elfogyasztásig. Köteles továbbá az illetékes hatóságok által 
meghatározottak szerint az ételmintákat hűtve tárolni az előírt hőfokon és ideig. 
 

3.18. Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után haladéktalanul telefonon (utóbb pedig írásban 
is) köteles Vállalkozóval közölni.   

 
3.19. Megrendelő rendszeresen, dietetikus szakember bevonásával ellenőrzést végezhet a szolgáltatás 

tekintetében. Az érvényesítendő hibás teljesítési kötbér és egyéb szankciók a szakember véleménye 
alapján kerülnek alkalmazásra. 

 
3.20. A Vállalkozó és Megrendelő között jelen szerződés aláírásával bérleti jogviszony jön létre a Megrendelő 

által biztosított konyha és a KDOK II. részében jelölt eszközök vonatkozásában.  
 

a) Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a bérlemény kizárólagos használatára jogosult. 

b) Vállalkozó a bérleményt harmadik személynek albérletbe, vagy egyéb használatra nem jogosult átengedni. 

c) Megrendelő szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet időtartamának egész ideje alatt a szerződésszerű 
használatra alkalmas, továbbá azért, hogy harmadik személynek a bérleményt képező helyiségekkel 
kapcsolatban semmiféle joga nincs, amely a Vállakozó a bérlemény rendeltetésszerű használatában 
korlátozza vagy megakadályozza.  

d) Vállalkozó köteles a bérleményt rendeltetésének megfelelően és szerződésszerűen használni. Amennyiben 
Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő követelheti a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ebből eredő kárának megtérítését. Abban az 
esetben, ha a rendeltetésellenes használat tovább folyik, vagy ha a bérleményt fenyegető veszély súlyossága 
miatt a tevékenység abbahagyásának követelése sem vezetne célra, a Megrendelő a bérletet azonnali 
hatállyal felmondhatja és kártérítést követelhet. 

e) Vállalkozó a szerződés teljesítése során, saját költségén köteles biztosítani a konyha működtetéséhez 
szükséges, leltár szerint átvett eszközök  megfelelő karbantartását a folyamatos és üzembiztos működés 
biztosítása érdekében. 

 
4. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÁSI IGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1. Vállalkozó az óvodai gyermek étkeztetésért (tízórai, ebéd, uzsonna) összesen nettó……….Ft/adag/nap 

díjra tarthat igényt. Vállalkozó az iskolai gyermek étkeztetésért (tízórai, ebéd, uzsonna) összesen 
nettó……………Ft/adag/nap díjra tarthat igényt. Vállalkozó az iskolai gyermek ebédért (menza) 
nettó………………Ft/adag/nap díjra tarthat igényt. Vállalkozó a felnőttek részére szolgáltatott 
ebédért nettó……………Ft/adag/nap díjra tarthat igényt. 

 
4.2. Az étkeztetés térítési díját közvetlenül Vállalkozó szedi be az oktatási-, illetve szociális intézményektől. 
 
4.3. A nettó eladási árak évenként automatikusan változnak a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói 

árindexszel. 
 
4.4. Vállalkozó vállalja, hogy minden hónap 10. napjáig megfizet Megrendelőnek …………………………… 

összegű bérleti díjat a Megrendelő által biztosított, felszerelt konyha használatáért.  
 
4.5. Vállalkozó az egyes hónapokra vonatkozó teljesítéséről kimutatást készít a hónap utolsó napjától számított 

öt napon belül, melyet a Megrendelő leigazol (teljesítésigazolás). Vállalkozó a teljesítésigazolás alapján, 
havonta számlát állít ki. A Megrendelő a megajánlott nettó eladási árat a Vállalkozó által kiállított számla 
ellenében, annak beérkezését követően minden hónap 10. napjáig, de legfeljebb 30 napon belül fizeti 
meg banki átutalással a Vállalkozó a ………………Banknál vezetett……………………számú 
számlájára. 

 
4.6. A szolgáltatás díját a hatósági árnak megfelelő mértékben közvetlenül a Vállalkozó szedi be az 

intézményektől, mely a Megrendelőt illeti. Vállalkozó az egyes hónapokra vonatkozó teljesítéséről 
kimutatást készít a hónap utolsó napjától számított öt napon belül, mely a Megrendelővel történt 
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kötelező egyeztetés után, teljesítésigazolásnak minősül, amennyiben az a Megrendelő által leigazolásra 
kerül. Az írásbeli teljesítésigazolás a számlázás alapja. 
 

4.7. A jelen szerződésben meghatározott díjak tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Vállalkozó a 
szolgáltatás teljesítésével összefüggésben Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. 

 
4.8. Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére köteles kiállítani. 
 
4.9. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a Szerződésben 

foglalt követelményeknek, ellenkező esetben Megrendelőnek nem áll módjában azt befogadni, az ebből 
eredő fizetési késedelemért Megrendelő nem tartozik felelősséggel. 

 
4.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint teljesítendő kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazása kötelező. 
 

4.11. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a késedelem időszakára a Ptk. 6:155. § (2) bek. irányadó előírásai 
szerinti mértékben késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben.  

 
5. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 
 
5.1. Kötbér 

 
5.1.1. Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, 

a Szerződésben meghatározottak szerint – késedelmi és hibás teljesítési – kötbér fizetésére kötelezi 
magát. 

 
5.1.2. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból  

a) az előírt időponthoz képest a 30 percet elérő vagy meghaladó késedelembe esik, késedelmes 
szállítási alkalmanként, késedelmi kötbér 

b) megsérti a szerződésben foglalt azon rendelkezéseket, mely a szolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos követelményeket tartalmazza, hibás teljesítési kötbér 

viselésére köteles. 
Ugyanazon okból késedelmi és hibás teljesítési kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

 
5.1.3. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén, a késedelemmel, illetve hibás 

teljesítéssel érintett ételekért a Megrendelő nem fizet. 
 

5.1.4. Meghiúsulási kötbér a szerződés Vállalkozónak felróható történő meghiúsulása esetén kerül 
felszámításra, a mértéke az előző, lezárt három hónapra eső nettó vállalkozói díj összegének a 30 
%-a. Jogszerűen történő felmondás esetén a szerződés meghiúsultnak tekintendő. 

 
5.1.5. Ha a Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett egyéb szavatossági igényt nem érvényesít, 

azonban a kötbér érvényesítése a kötbér összegét meghaladó kárigényét és a szerződésszegésből 
eredő igényeit nem érinti. A Megrendelő e kárigényt, valamint a jogszabályok által a 
szerződésszegés esetére biztosított egyéb jogait a polgári jog szabályainak megfelelően jogosult 
érvényesíteni. 

 
6. KAPCSOLATTARTÁS 
 
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést érintő (tartalmát módosító, megszüntető) nyilatkozataikat 

írásba kell foglalni, és átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás, vagy a másik Fél jelen 
szerződésben megjelölt címére címzett, tértivevényes levél útján kell kézbesíteni. Amennyiben a 
tértivevénnyel megküldött értesítés kétszeri kézbesítési kísérlet ellenére is „nem kereste” jelzéssel érkezik 
vissza a feladóhoz, úgy a Felek az értesítést a második kézbesítési kísérlettől számított ötödik 
munkanapon kézbesítettnek tekintik. 
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6.2. Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki: 
 

a) Megrendelő részéről: 
 
……………………....  
Tel: ………………… 
Fax: ……..………… 
Mobil: ……………..  
e-mail:…………………. 
 
 

b) Vállalkozó részéről: 
 
………………………… 
Tel: ……………. 
Fax: ……………. 
Mobil: ……………………  
e-mail: ……………………… 
 
Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni egymással. A 
kapcsolattartók személyében bekövetkező változást Felek nem tekintik a szerződés módosításának. 

 
7. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
 
7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy tárgyalások útján 

rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében, vagy a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről 
a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.  
 

7.2. Amennyiben a szolgáltatás körében panasz merül fel, azt a Vállalkozó köteles 48 órán belül kivizsgálni, 
érdemi intézkedést tenni, amely intézkedésről tájékoztatja Megrendelőt. 
 

7.3. Amennyiben a szolgáltatás tejesítésével kapcsolatban többször, illetve folyamatosan érkeznek panaszok a 
Megrendelő felé, úgy azt köteles továbbítani az Önkormányzat illetékes Bizottságához kivizsgálás és a 
szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 

7.4. Az ételek minőségének ellenőrzésére a Megrendelő által írásban megbízott élelmezési szakember jogosult. 
Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell a szerződött felek képviselőit. 

 
7.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében 

folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás 
rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint 
gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. Felek a fentieken túlmenően 
haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan további tényről, adatról, körülményről is, amely a 
jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

 
7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- 

és hatáskörüknek megfelelően a Szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály 
szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző 
szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget Vállalkozó részére 
megadni, a helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és 
Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.  

 
8. JOGVITÁK RENDEZÉSE 
 
8.1. Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatban közöttük felmerült jogvitát 

elsősorban békés úton kívánják rendezni. 
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8.2. Amennyiben az egyeztetés 30 (azaz harminc) napon belül nem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntése 
érdekében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.  

 
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
9.1. A Szerződés kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése szerint a Kbt. 141. §-ában meghatározott 

feltételek teljesülése esetén módosítható vagy egészíthető ki érvényesen. 
  

9.2. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen pontban részletezett ügyletekről az Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
 

9.3. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - 
ha 
a. a Vállalkozóban vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

9.4. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése a vonatkozó jogszabályok valamely rendelkezését sérti, 
érvénytelen, vagy a Szerződés időtartama alatt érvénytelenné válik, annak érvénytelensége nem érinti a 
Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az ilyen érvénytelen rendelkezést a Felek közös 
megegyezéssel olyan rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely érvényes, és a lehető legjobban megközelíti 
az érvénytelen rendelkezés tartalmát. 

 
9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezéseit rendelik alkalmazni. 
 
Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Ercsi,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. …………………………………… 
Megrendelő 

Ercsi Város Önkormányzata 
 
 
 

           

Vállalkozó 
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
Ajánlatkérő a nyilatkozatminták használatával kapcsolatban tájékoztatni kívánja ajánlattevőket, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 69. §-a szerint a bírálat folyamata 
alapvetően két jól elkülöníthető szakaszra tagolódik.  
 
Az első szakasz során ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat kötelesek benyújtani, amelyek alkalmasak arra, 
hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen. 
 
A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell 
igazolásokat benyújtania. A második szakaszra benyújtandó nyilatkozatokat ajánlattevő(k) kizárólag ajánlatkérő erre 
irányuló kifejezett felhívása alapján kötelesek benyújtani. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozat-
mintákat a fenti két szakasznak megfelelően kerültek csoportosításra. 
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I. SZAKASZ 
 

 
M0 MELLÉKLET 
 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL 

 

 

 
Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Közétkeztetés 2017” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlatkérő honlapjáról alulírott napon 
letöltöttük és tudomásul vesszük, hogy az eljárásban az érvényes ajánlattétel feltétele a Közbeszerzési 
dokumentumok elektronikus elérésének (letöltésének) visszaigazolása. 
  

 

Közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő elérhetősége, adatai: 

 

Kapcsolattartó személy neve:  

Levelezési címe:  

Telefonszám:  

Telefax:  

E-mail:  

 

 

Közbeszerzési dokumentumok letöltésének napja: 2017. év ……………… hónap …………. nap 

 

 

  

Keltezés 
 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
M1 MELLÉKLET 

FELOLVASÓLAP 

 Felolvasólap1 

                                                 
1  Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt 

egy darab nyilatkozatot kell benyújtani. 
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1. Ajánlattevő adatai: 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló 

Ajánlattevő 
 

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe 

Közös 

Ajánlattevő 

neve: 

 

Vezető  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az 

alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

2. Ajánlat tárgya: „Közétkeztetés 2017” 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 

Nettó ajánlati ár   

Óvodai gyermek étkeztetés nettó eladási ára 
(tízórai, ebéd, uzsonna napi adag ára összesen 

Ft/adag/nap 

 Iskolai (napközi) gyermek étkeztetés nettó 
eladási ára (tízórai, ebéd, uzsonna napi adag ára 
összesen 

Ft/adag/nap 

Iskolai ebéd nettó eladási ára (gyermekek 
számára; menza) 

Ft/adag/nap 

Felnőtt étkeztetés nettó eladási ára (ebéd)  Ft/adag/nap 

 Megajánlott bérleti díj mértéke  (nettó) Ft 

 
 
Kelt: 
 
  ________________________  

Cégszerű aláírás 



 31 

M2 MELLÉKLET 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
Közétkeztetés 2017 

 
 

 Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe, fax száma 

Konzorcium neve  

Vezető*  

Tag 1*  

Tag 2*  

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az 
alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY2 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben az alábbi alvállalkozók fognak a teljesítésben 
közreműködni: 

 

A közbeszerzés azon részének megjelölése, 
amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe 
(székhelye) 

  

  

 
2. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbiakban megjelölt alkalmassági 

követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni3: 

                                                 
2  A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a 
közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
3 Meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
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Az igénybe venni kívánt szervezet (személy) 
neve, címe (székhelye) 

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelmény(ek) 
meghatározása, melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik 

  

  

 
3. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az „Közétkeztetés 

2017” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Ajánlattételi Felhívásban és az Közbeszerzési 
Dokumentumokban rögzített feltételeket és azok szerves részét képező kiegészítő tájékoztatás(oka)t 
felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot 
teszünk az Ajánlattételi Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a kiegészítő 
tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott 
szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre. Kijelentjük, hogy ajánlatunk 
nem tartalmaz egyéb ajánlattevői feltételt, illetve arról jelen nyilatkozat aláírásával lemondunk. 
 

4. Nyilatkozunk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívás és dokumentáció feltételeit megismertük és 
elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra, úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt 
ellenszolgáltatásért teljesítjük.  

 
5. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint  
 
mikrovállakozásnak4 
kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak 
 minősülünk. 
 nem tartozunk ezen törvény hatálya alá. 
 
6. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat, és az 

abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten 
nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 
7. Kijelentjük, hogy az általunk a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat magában foglalja a teljesítéssel 

járó valamennyi munkálat költségét. 
 

8. Nyilatkozunk, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk, 
továbbá nem állunk a felhívásban hivatkozott kizáró okok hatálya alatt.  
 

Kelt: 
……………………………… 
          cégszerű aláírás 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására 
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
4  A megfelelő rész aláhúzandó.  
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M3 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
Közétkeztetés 2017 

 
 
 

(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdése és az 62. § (2), 
valamint 63. § (1) bek c. és d. pontja tekintetében) 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. 
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az 
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három 
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy 
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
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g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra 
került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa 
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel 
meg; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi 
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 
régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti 
hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni; 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és 
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél 
nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az 
ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a 
Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást 
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a 
Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
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p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három 
évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozat) megállapította. 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben 
meghozott, jogerős határozata megállapította. 
 
Kbt. 63. § (1) bekezdés 
63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki 
c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az 
elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy 
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta; 
d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított 
szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó 
fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. 
 
 
Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve 
személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 
személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt 
évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - 
vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény 
elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője 
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 
 

- Fentiek tekintetében nyilatkozom, hogy közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet 

 
 
VAN    vagy    NINCS. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 

- Amennyiben van tekintetében a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott 
feltételek 

 
 
FENNÁLNAK    vagy   NEM ÁLLNAK FENN. 
(a megfelelő aláhúzandó) 
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- A 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet megnevezése (név, székhely): 
 
 
 
 
 
Kelt: 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
M4 MELLÉKLET 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 
(Ajánlattevő tölti ki!) 

 
Közétkeztetés 2017 

 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  (Kbt.) 67. § (4) bekezdése tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) 
 
 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, 
amely(ek) a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint a 63. § (1) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll(nak). 
 
 
 
Kelt:  
   
 
      ____________________________ 
          
       Cégszerű aláírás 
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M5 MELLÉKLET 
 
 
 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy: 
  

- szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; erre 
tekintettel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
neve és állandó lakóhelye: 

 
 
VAGY 
 
  

- olyan társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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II. SZAKASZ 
 

M6 MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
 

a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében 
Közétkeztetés 2017 

 
 

Referencia-nyilatkozat 
2015. évi CXLIII. törvény 

 
 
 
 
A másik 
szerződő fél 
megnevezése, 
elérhetősége 

A teljesítés 
helye és 
ideje 

A 
megrendelés 
tárgya  

Ellenszolg
áltatás 
nettó 
összege 

Nyilatkozat, 
hogy a 
teljesítés a 
szerződésne
k és az 
előírásoknak 
megfelelően 
történt-e 

A 
felhívásban 
előírt 
alkalmassági 
feltétel, 
amelynek az 
adott 
teljesítéssel 
meg kíván 
felelni 

A szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése,  
felvilágosítást 
adó személy 
beosztása, 
telefonszáma 

       
       
       
 
 
Kelt: 
 
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
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M7 MELLÉKLET 
NYILATKOZAT5 

NYILATKOZAT A KR. 15. § (3) BEKEZDÉS B) PONTJA TEKINTETÉBEN 
 

Közétkeztetés 2017 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő }, a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – Kr. 22. § (3) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 Szakértő neve A szerződés teljesítésekor betöltendő 

munkakör 
   
   
   
   
   

 
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását az 
ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 
 
 
Kelt:  
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 

                                                 
5 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M8 MELLÉKLET 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 
 

Közétkeztetés 2017 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-

tól -ig) 
Ellátott funkciók és feladatok, beosztások 

ismertetése 
  

 
Egyéb képességek:  
 
Kelt: 
 
  ________________________  
 Szakember sajátkezű aláírása 
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M9 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról 

 
Közétkeztetés 2017 

 
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési 
eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni 
kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan 
önéletrajzomat benyújtották: 
 

Mettől6 Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. 
 
 
Kelt:  
 
  ________________________  
 Aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. Valamennyi szakembernek ki kell töltenie. 
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M10 MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
Az ajánlattevő által ajánlott eszközök rendelkezésre állásáról 

 
Közétkeztetés 2017 

 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { 
közös ajánlattétel esetén a képviselő } nyilatkozom, hogy az általam ajánlott eszközök az alábbi 
időpontokig rendelkezésre fognak állni: 
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Eszköz megnevezése Rendelkezésre állás jogcíme 
(saját tulajdon, bérlet, stb.) 

Mettől7 Meddig 

  {időszak kezdete} {időszak vége} 
 
 
 
Kelt:  
 
  ________________________  
 Cégszerű aláírás 
 

                                                 
7  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető.  
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2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

Ajánlati/részvételi felhívás 

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Ercsi Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
AK157652 

Postai cím: Fő út 20 

Város:Ercsi NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám:2451 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy:Szűk Katalin Telefon: +36 25520620 

E-mail: kszuk@ercsi.hu Fax: +36 25505740 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.ercsi.hu/new/ 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

� A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
� Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
� Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 
� Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
� Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 
� A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

� A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

Megindítás előtt kerül megadásra. 
� A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 
⌧ a fent említett cím 
� másik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
� elektronikus úton: (URL) 
⌧ a fent említett címre 
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� 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 

� Központi szintű 
�Regionális/helyi szintű 
� Közjogi szervezet 

� Közszolgáltató 
� Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 
� Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

� Általános közszolgáltatások 
� Honvédelem 
� Közrend és biztonság 
� Környezetvédelem 
� Gazdasági és pénzügyek 
� Egészségügy 

� Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
� Szociális védelem 
� Szabadidő, kultúra és vallás 
� Oktatás 
� Egyéb tevékenység: 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

� Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
� Villamos energia 
� Földgáz és kőolaj kitermelése 
� Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
� Víz 
� Postai szolgáltatások 

� Vasúti szolgáltatások 
� Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 
� Kikötői tevékenységek 
� Repülőtéri tevékenységek 
� Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Közétkeztetés 2017 Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 55520000-1] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.1.3) A szerződés típusa � Építési beruházás � Árubeszerzés ⌧ Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

II.1.5) Becsült érték: 2 [ 1] Pénznem: HUF 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 
� Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók 12 

� valamennyi részre � legfeljebb a következő számú részre: [ ] � csak egy részre 
� Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
� Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  
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⌧ Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

A szolgáltatás Ercsi területén egységes, annak gazdasági és földrajzi részekre bontása nem lehetséges. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Közétkeztetés 2017 Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 55523100-3Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

55524000-9 

55521200-0 

55523000-2 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Ercsi 

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

Hónap 
 Eötvös József 

Általános  Iskola Hétszínvirág Óvoda Napfény Óvoda  

Ercsi Szociális 
Szolgálat 

         

Január 6 792 2 248 2 349 1 010 

Február 6 434 2 140 2 371 1 062 

Március 4 478 2 079 1 981 1 055 

Április 6 337 2 517 2 609 1 022 

Május 6 457 2 529 2 726 1 025 

Június 3 429 1 719 1 678 1 153 

Július 
  

246 1 111 

Augusztus 298 1 178 

Szeptember 6 620 2 477 2 782 1 169 

Október 5 681 2 257 2 514 1 072 

November 5 084 2 176 2 364 1 110 

December 3 684 1 418 1 672 967 

   

Éves adag 
összesen 54 996 21 858 23 292 

 
12 934 

Havi átlag  4 583 1 822 1 941 1 078 

Intézményi éves 
összes  113 080 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a megadott mennyiségtől - 2%-os eltérés lehetséges. 

Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak. 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

�Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 
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Étlap bírálat 25 

változatossági mutató 15 

� Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 
⌧ Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

Nettó ajánlati ár (Ft) 50 

Megajánlott bérleti díj összege (Ft/hó) 10 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: [ 1] Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [24 ] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen ⌧ nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen ⌧ nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen ⌧ nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.13) További információ 

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

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: 

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti bármely kizáró ok fennáll vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bek.-ben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bek. szerint 
nyilatkozni szükséges. 
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A Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja és 114. § (2) bek., továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja 
szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az 
ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró 
okok hatálya alá. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

PI1. Ajánlattevő csatolja a biztosítási kötvény másolatát. 
⌧ Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
 
P.1:nem rendelkezik min. 5.000.000,- Ft/év és min. 2.000.000,- 
Ft/káresemény kárkifizetési limitösszegű, közétkeztetés 
ellátására vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában érvényes szakmai felelősség biztosítással. 

III.1.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

MI/1, A referencia igazolásának tartalmaznia kell a 
teljesített megrendelés megnevezését, a teljesítés 
időpontját (hónap, nap) és helyét, a megrendelő nevét, 
címét, telefonszámát, a teljesített adagszámot valamint 
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. Az 
igazolásnak egyértelműen tartalmazni kell minden olyan 
információt, melyből az alkalmasság megállapítható. 
MI/2. A teljesítésben részt vevő szakemberek végzettségét, 
képzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A 
végzettséget és a képesítést igazoló okiratok egyszerű 
másolatát, továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a 
szakmai gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló 
önéletrajzát és rendelkezésre állásra vonatkozó 
nyilatkozatát. Az előírt végzettséggel egyenértékű 
végzettségű szakember bemutatása esetén az 
egyenértékűség tényét igazolni kell a végzettséget igazoló 
okiratot kiállító intézmény vagy jogutódja által kiadott 
nyilatkozattal. 
MI/3. Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre 
álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség 
leírását, továbbá nyilatkozzon, hogy az eszköz 
rendelkezésre fog állni a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. Előbbieken felül az engedélyek másolati 
példányának csatolása is szükséges. A benyújtott 
igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenni 
arra, hogy abból az ajánlatkérő az alkalmasságot meg tudja 
állapítani. 
MI/4. Az ajánlattevő csatolja a tanúsítványt egyszerű 
másolatban. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

M/1 az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem 
rendelkezik legalább egy évig folyamatosan tartó, egy db 
közétkeztetési referenciával, ahol az éves adagszám eléri a 
70.000 adagot, és kitér a diétás ételek egyszer használatos, 
zárt, mikrohullámozható csomagolásban történő kiszállítására, 
legalább évi 2500 adag mennyiségben. 

M/2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincs 
legalább 

• 1 fő, élelmezésvezető (vagy egyenértékű 
végzettséggel rendelkező szakember), aki legalább 
három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
melyből legalább két év közétkeztetésből származik 

• 1 fő, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárás 
rendjéről szóló 150/2012 (VII. 6.) Korm. rendeletben 
meghatározott végzetséggel rendelkező szakképzett 
szakács 

• 1 fő dietetikus, aki legalább három éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik, melyből legalább két év 
közétkeztetésből származik 

 

M/3. Nem rendelkezik havaria esetére a szolgáltatást 
teljesíteni képes érvényes műszaki engedéllyel és diétás 
kiszolgáló képességgel rendelkező, továbbá közétkeztetési 
szolgáltatásra megfelelő engedéllyekkel rendelkező 
főzőkonyhával. 

M/4. Nem rendelkezik HACCP (vagy azzal egyenértékű 
bármely európai szabványnak megfelelő) minőségbiztosítási 
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal. (A 

Megjegyzés [DPA1]: A sárgázott 
részhez a dietetika ragaszkodik, azonban 
meglátásunk szerint jogszabálysértő. A 
mostani közbeszerzési gyakorlat nem engedi 
a referencia ilyen mértékű körülírását.  
Az elv az, hogy nem ugyanazt kell igazolni 
referenciába, ami szolgáltatás, hanem a 
jellegének megfelelőt. 
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A benyújtott igazolásoknak alkalmasnak kell lenni arra, 
hogy abból az ajánlatkérő az alkalmasságot meg tudja 
állapítani. 

MI/5. Az ajánlattevő csatolja a tanúsítványt egyszerű 
másolatban. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is. 
A benyújtott igazolásoknak alkalmasnak kell lenni arra, 
hogy abból az ajánlatkérő az alkalmasságot meg tudja 
állapítani. 

MI/6. Az ajánlattevő csatolja a tanúsítványt egyszerű 
másolatban. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait is. 
A benyújtott igazolásoknak alkalmasnak kell lenni arra, 
hogy abból az ajánlatkérő az alkalmasságot meg tudja 
állapítani. 

tanúsítvány alkalmazási területe ki kell, hogy terjedjen a 
diétás egyadagos ételek zárt, egyszer használatos, kiszállításra 
is alkalmas csomagolásra vonatkozó technológiára.) 

M/5. Nem rendelkezik ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű 
bármely európai szabványnak megfelelő) minőségbiztosítási 
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal. 

M/6. Nem rendelkezik ISO 22000 (vagy azzal egyenértékű 
bármely európai szabványnak megfelelő) élelmiszer 
minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes 
tanúsítvánnyal. 

 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, 
ennek indokolása: 2 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
� A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül a szerződésben foglalt azon rendelkezések megsértése, mely a 
szolgáltatás ellátásával kapcsolatos követelményeket tartalmazza. A hibás teljesítési kötbér mértéke: az adag nettó 
egységárának azon része, melyet az Ajánlatkérő Önkormányzat fizet meg (Megrendelő által fizetendő díjkülönbözet).  
Késedelmi kötbér: 
A Vállalkozónak felróható okból történő, késedelmes teljesítés esetén (amennyiben a késés az előírt időponthoz képest a 
30 percet eléri vagy meghaladja) késedelmes szállítási alkalmanként, Megrendelő a késedelemmel érintett ételekért az 
általa vállalt díjkülönbözetet (Megrendelő által fizetendő díjkülönbözet) nem fizeti meg. 

Meghiúsulási kötbér:  

A szerződés Ajánlattevőnek felróható történő meghiúsulása esetén kerül felszámításra, a mértéke az előző, lezárt három 
hónapra eső nettó vállalkozói díj összegének a 30 %-a. Jogszerűen történő felmondás esetén a szerződés meghiúsultnak 
tekintendő. 

 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél, az egyes hónapokra vonatkozó teljesítéséről kimutatást készít a hónap utolsó 
napjától számított öt napon belül, melyet az ajánlatkérővel történt kötelező egyeztetés után, az ajánlatkérő által igazol 
teljesítés képezheti a számlázás alapját.(teljesítésigazolás). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítésigazolás 
alapján, havonta számlát állít ki.  Az ajánlatkérő, a kiállított számla ellenében, a szerződésszerű teljesítést követő 30 
napon belül fizeti meg banki átutalással a nyertes ajánlattevőként szerződő fél számára. 
Ajánlattevő vevő jogosult az ajánlatkérő által megjelölt intézményeken túl egyéb helyszínekre is ételkiszállítást végezni, 
új megrendelőket felkeresni, ez esetben az új megrendelőktől beszedett eladási árból adagonként 25.- Ft+Áfa térítést 
köteles ajánlatkérő részére fizetni, mely minden évben automatikusan változik a KSH által hivatalosan közzétett 
fogyasztói árindexszel. A számlázáshoz szükséges adatokat a nyertes ajánlattevő az egyes hónapokra vonatkozó 
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teljesítéséről, a hónap utolsó napjától számított öt napon belül, köteles szolgáltatni az ajánlatkérőnek.  Az ajánlatkérő 
jogosult a vonatkozó adatszolgáltatás megalapozottságát a nyertes ajánlattevő előzetes értesítését követően a helyszínen 
ellenőrizni. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy mivel a szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás alapján 
kerül sor, ezért a szerződés és az abban foglaltak teljesítése esetén a kifizetés a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § alapján 
történik. 
Az ellenszolgáltatás teljesítése egyebekben a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

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

62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről  
68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalombahozatal egyes élelemiszer-higiéniai 
feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
A gyermek- és szociális, valamint felnőtt étkeztetésre vonatkozó, egyéb aktuálisan hatályos jogszabályok. 

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 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 
⌧ Nyílt eljárás 

� Gyorsított eljárás 
Indokolás: 

� Meghívásos eljárás 
� Gyorsított eljárás 
Indokolás: 

� Tárgyalásos eljárás 
� Gyorsított eljárás 

Indokolás: 
� Versenypárbeszéd 
� Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
� Nyílt eljárás 
� Meghívásos eljárás 
� Tárgyalásos eljárás 
� Versenypárbeszéd 
� Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
� A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
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� 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 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére 
irányuló információ  
� Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 
� Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 
� Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 

(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ ] [ ] 1 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [30 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely: 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű � igen ⌧ nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
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� A megrendelés elektronikus úton történik 
� Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
� A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
� Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
� Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
� Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 
� Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 
hiánypótlás elrendelése ⌧ igen � nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 
� Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. 
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 

1-10 2 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:  

1-2. Ajánlati ár és bérleti díj: 

1. Nettó ajánlati ár (Ft)  
 
1.1. Óvodai gyermek étkeztetés nettó eladási ára (tízórai, ebéd, uzsonna napi adag ára összesen, Ft/adag/nap)  
1.2. Iskolai (napközi) gyermek étkeztetés nettó eladási ára (tízórai, ebéd, uzsonna napi adag ára összesen, Ft/adag/nap)  
1.3. Iskolai ebéd nettó eladási ára (gyermekek számára; menza Ft/adag/nap)  
1.4. Felnőtt étkeztetés nettó eladási ára (ebéd) Ft/adag/nap)  
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A fenti összegeket ajánlatkérő összeadja, majd összesíti és az így kapott összeget arányosítja. 

A legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly módon, hogy a legjobb ajánlathoz 
viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat, arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot. A legkisebb lehetséges 
pontszám 1. 
Módszer 
P= (Legkedvezőbb (legalacsonyabb) díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott díj / Adott ajánlattevő által ajánlott díj (ár)) x 9 +1 

 
2.. Megajánlott bérleti díj mértéke (nettó Ft)  
 

P= (Adott ajánlattevő által ajánlott díj (ár) / Legkedvezőbb (legmagasabb) díjat (árat) ajánló ajánlattevő által ajánlott díj /) x 9 +1 
 

3-4. Dietetikai bírálat 

A minta étlapok résszempontok szerinti értékelést Ajánlatkérő a beszerzés tárgya szerinti szakértelem bevonásával végzi, a 
dokumentációban rögzítésre kerülő, a megajánlások értékelésének, összevetésének alapját képező szakmailag megítélhető jellemzők 
szerint. A pontok kiosztására az előre meghatározott pontozási módszertan alkalmazásával kerül sor. Ajánlatkérő a mintaétlapok– és a 
hozzá kapcsolódó egy adagos nyersanyag-kiszabatokat – a műszaki leírásban foglalt szempontok szerint megvizsgálja. A 37/2014. 
(IV.30.) EMMI rendelettől való eltérés esetén a pályázatot érvényteleníti. Érvénytelen pályázatot Ajánlatkérő nem értékeli. 
Érvényesnek nyilvánított pályázat esetén a becsatolt minta étlapokat és a hozzá kapcsolódó nyersanyag kiszabatokat megvizsgálva az 
előnyösséget pontozza az alábbiak szerint: 

 

Minden étlap, ahol hetente legalább 3 főzelékféle szerepel az ebéd részeként melyből legalább az egyik párolt vagy angolos vagy 
rakott vagy csőbensült: hetente 1 pont, 4 heti étlappal elérhető összesen maximum: 4 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 0 
pont 

Minden étlap, ahol hetente legalább 3 adag friss gyümölcs szerepel, ebből legalább kettő ebéd részeként: hetente 1 pont, 4 heti étlappal 
elérhető összesen maximum: 4 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 0 pont. 

Minden étlap, ahol hetente legalább 7 adag teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szerepel: hetente 0,5 (fél) pont, 4 heti étlappal 
elérhető összesen maximum: 2 pont. Amennyiben ez a kritérium nem teljesül 0 pont. 

 

A kapott pontszámok összeadódnak. Az előnyösségi szempontok értékelésével elérhető maximum pontszám étlaponként 10 pont, 
vagyis összességében 8 étlap esetén elérhető maximum pontszám 80 pont. 

Azok az étlapok, melyek megfelelnek a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek, de nem tartalmazzák hetente az előnyösségi 
szempontként megjelöltek közül egyiket sem, érvényesek, azonban plusz pontot nem érnek, ezekre adható pontszám: hetente 0pont. 
Minimálisan az étlapokra adható pontszám érvényes ajánlat esetén 0 pont. 

 

 

Értékelése: Az értékelés pontszámát ajánlatkérő az arányosítás módszerével határozza meg, az étlapokra kiosztott pontok alapján. A 
legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem (a 3.1; 3.2; 3.3; bírálat alapján a legtöbb pontszámot szerző ajánlat) a lehetséges maximális 
pontszámot (100 pont), a pontskála alsó pontját (1 pont) pedig a leggyengébb ajánlat (a 3.1; 3.2; 3.3; bírálat alapján a legkevesebb 
pontszámot szerző ajánlat) jelenti, míg a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva 
kapnak pontot. 

 

P= (A vizsgált - A legrosszabb) / (A legjobb - A legrosszabb) * (P max – P min) + P min                                            

                  

ahol 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
� Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer 
alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 
� Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 
végzi el. 
� Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 
1. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a szerint biztosít hiánypótlást. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre 
tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő teljes 
körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban papíron kell benyújtani valamint 1 db elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n), 
amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti papír alapú illetve az elektronikus másolati példányok közötti eltérés 
esetén az eredeti papír alapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani. 

3. A borítékon/dobozon az: Ajánlat – Közétkeztetés – Határidő előtt nem bontható fel! megjelöléseket kell feltüntetni. A postai úton 
benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban 
meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlat 
további formai követelményeire a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak irányadók. 

4. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók. 

5. Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében térítésmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi 
honlapján az érdeklődő gazdasági szereplők számára e hirdetmény megjelenésének napjától. A Közbeszerzési dokumentumokat 
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési dokumentumok letöltését az annak mellékletét képező, kitöltött és cégszerűen aláírt 
nyilatkozattal („regisztrációs adatlap”) kell igazolni, amelyet a jelen felhívás utolsó oldalán található. Az igazoló lapot az 
kszuk@ercsi.hu e-mail címre kell elküldeni. Az érvényes ajánlattétel feltétele a Közbeszerzési dokumentumok elérése (letöltése), 
valamint a teljes körűen kitöltött regisztrációs adatlap megküldése. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a regisztrációs adatlapot visszaküldő gazdasági 
szereplőknek küldi meg. 

6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.  

7. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint fog eljárni. 

8. Az ajánlatba csatolni kell a felhívás és a KDOK alapján összeállított mintaétlapokat.  

9. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 0110). 

A hirdetmény karakterszám-korlátozásai miatt ezen pont további előírásai a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak. 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei 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    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 
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