
 

 

 
              Tárgy: Helyszíni bejárás jegyzőkönyve 

Melléklet: Helyszíni bejárás jegyzőkönyve 
 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.), mint ajánlatkérő „3000 adagos 

főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” tárgyban indított közbeszerzési 

eljárásban 2017. augusztus 15-én 9 óra 00 perckor helyszíni bejárást tartott.  

Ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (6) bek-ben eleget téve ezúton teszi közzé a helyszíni bejárásról készült 

jegyzőkönyvet az abban érdekelt gazdasági szereplők számára. 

A Kbt. 56.§ (7) bek. alapján a Kbt. 56.§ (5) és (6) bek-ben foglaltakat alkalmazva ajánlatkérő a bejárásról 

készített jegyzőkönyv mellékletét képező a jelenléti ívet nem teszi közzé. 

 

 

       
                           Dr. Egyed Adrienn 
                       ajánlatkérő képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

helyszíni bejárásról 

 

amely készült 2017. augusztus 15. napján 9 óra 00 perc kezdettel az Újfehértó, Eötvös József u. 25. sz. 

alatti 3000 adagos főzőkonyhában, az Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István 

u. 10.), mint ajánlatkérő „3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 

ellátása” tárgyban indított Kbt. 113.§ szerinti közbeszerzési eljárásban. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Az ajánlatkérő képviselője ismerteti, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) Harmadik Rész 113.§ szerinti eljárást indított, figyelemmel a Kbt.21. § (2) bekezdésére. 

Az erre vonatkozóan közzétett ajánlati felhívás 2017. augusztus 10-én jelent meg az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, 2017/S 152-315559 hivatkozási számon. 
 
Az ajánlatkérő képviselője elmondta továbbá, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban jelezte, hogy 

az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás megtartásának lehetőségét a Kbt. 

56.§ biztosítja. 

Az ajánlatkérő képviselője felhívja a megjelentek figyelmét arra, hogy a helyszíni bejárásról az 

ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bejárás napjától számított 5 napon belül megküld a Kbt. 56. 

§ (5) bek. szerinti gazdasági szereplőknek. 

Az ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a megjelenteket, hogy kérdéseiket írásban tehetik fel a Kbt. 56.§ 

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

A tájékoztatást követően a jelenlévők megtekintették a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás 

teljesítésének helyszínét. 

Ajánlatkérő felhívta a gazdasági szereplők figyelmét, hogy kiegészítő tájékoztatás kérhető és kérte 

hogy mielőbb tegyék fel kérdéseiket. 

 

Az ajánlatkérő képviselője 9 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította a helyszíni bejárást.  

 

                                        
                 Dr. Egyed Adrienn 
          ajánlatkérő képviseletében 
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