
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

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

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 
 

Postai cím: Szent István u. 10. 
 

Város: Újfehértó, Postai irányítószám: 4244 
 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) Meghatározás 

 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása. 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 3000 adagos főzőkonyha Újfehértó, Eötvös József u.25.) 
üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása. Az üzemeltető feladata a HACCP előírásainak megfelelő 
napi étkeztetés biztosítása a megjelölt adagszámokban, valamint az intézményekben jelenleg működő 
melegítő-tálaló konyhák továbbüzemeltetése. 
Napi adagszámok: 
Bölcsőde: 3x-i étkezés minden bölcsődés gyermeknek. 
Tízórai: 33.adag/nap. 
Ebéd: 33 adag/nap. 
Uzsonna: 33 adag/nap. 
Élelmezési napok száma: 230 nap. 
Óvodák: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek. 
Tízórai:256adag/nap. 
Ebéd:256adag/nap. 
Uzsonna:256adag/nap. 
Élelmezési napok száma: 221 nap. 
Iskolák: 3x-i (napközis) vagy 1x-i étkezés (menzás). 
Napközisek: 
Tízórai:386adag/nap. 
Ebéd: 386adag/nap. 
Uzsonna: 386 adag/nap. 
Menzások: 
Ebéd: 190adag/nap. 
Élelmezési napok száma: 186 nap. 
A napi adagszámoktól (alapmennyiségektől) eltérés lehetséges az intézmények napi létszámától függően. 
A fennmaradó konyhai és éttermi kapacitás az üzemeltető részéről piaci alapon szabadon értékesíthető. 
A szolgáltatást a mindenkor hatályos, tanév rendjéről szóló jogszabály szerinti napokon kell biztosítani. 
 
Vállalkozónak igény szerint biztosítania kell a speciális étkeztetést (pl cukorbetegek, lisztérzékenyek, 
tejcukorérzékenyek, könnyű vegyes étkezést igénylők) is, melyre vonatkozóan külön díjat nem állapít meg. 
Az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell 
tartani és főzőkonyhaként üzemeltetni. Az éves szolgáltatási díj magába foglalja az élelmiszer alapanyagok 
beszerzését,az elkészítési, tálalási, mosogatási, kiszállítási feladatokat, valamint az étkeztetés során 
keletkezett ételhulladék biztonságos és szakszerű elszállítását a dokumentációban foglaltak szerint.                                  
 
Az üzemeltető a 3000 adagos konyha, valamint a kapcsolódó melegítő-tálaló konyhák használatáért bérleti 
díjat fizet az Önkormányzat részére, melynek havi összege 2018. évben nettó 4 919 495 HUF + ÁFA. 
A bérleti díj összege évente +3 százalékkal növekszik. 
 

 



IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  

Ajánlatkérő a Kbt. III. rész XVII. fejezet szerinti eljárást alkalmazza. 

 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Ajánlatkérő a Kbt. 113.§ szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza figyelemmel 
a Kbt.21. § (2) bekezdésére. 

 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
1
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2
 2017.07.28. 

 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése:
2
 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1
 

 

A szerződés száma: [ ] Rész száma:
2
 [ ] Elnevezés: 

 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2
 

 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 

 

V.2 Az eljárás eredménye
2
 

 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 db 

 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

 
Az Ajánlattevő neve: P. DUSSMANN Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 
 
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek: 

 

1. Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft) 138.000.630.-Ft 

2. A teljesítésbe bevonni kívánt teljes létszám és a 
helyi lakosú munkaerőlétszám aránya (%) 
 

100 % 

 



 
Értékelésre került továbbá a Szakmai ajánlat, mintaétlapok dietetikai megfelelősége. Erre vonatkozóan 
ajánlatkérő szakértő segítségét vette igénybe, aki megállapította, hogy a szakmai ajánlat, mintaétlap 
megfelelő. 
 
Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 

ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig 

az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

 

  

Az ajánlattevő neve: 

P. Dussmann Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám szorzata 

 

 

 

 

 

 

 

Összesített éves 

nettó ajánlati ár 

(Ft) 

70 10 700      

A teljesítésbe 

bevonni kívánt 

teljes létszám  és 

a helyi lakosú 

munkaerőlétszám 

aránya 

20 10 200      

Szakmai ajánlat, 

mintaétlapok 

dietetikai 

megfelelősége 

(szakértő által 

értékelve) 

30 10 300      

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  
1200 

     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
2  

1-10 pont 

 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

a ponthatárok közötti pontszámot:
2 

 
1. Szakmai ajánlat, mintaétlapok dietetikai megfelelősége (szakértő által értékelve) (súlysz:30;KÉ 2016. évi 
147.számú útmutató A. 1. ba) pont, fordított arányosítás). 

 



2. A teljesítésbe bevonni kívánt teljes létszám és a helyi lakosú munkaerőlétszám aránya (%) (súlysz:20, A. 
1.bb) pont, egyenes arányosítás). 
3. Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft) (súlysz:70, A. 1. ba) pont, fordított arányosítás). 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Az Ajánlattevő neve: P. DUSSMANN Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 
 
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek: 

 

Értékelésre került továbbá a Szakmai ajánlat, mintaétlapok dietetikai megfelelősége. Erre vonatkozóan 
ajánlatkérő szakértő segítségét vette igénybe, aki megállapította, hogy a szakmai ajánlat, mintaétlap 
megfelelő. 
 

Az Ajánlattevő ajánlata érvényes, minden szempontból megfelel az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési 

Dokumentumokban, és a jogszabályokban foglalt feltételeknek; a felhívás és a dokumentáció előírásainak 

megfelelően igazolta a pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmasságát. Ajánlattevővel szemben 

kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelően nyújtotta be, valamint 

az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbb egyedüli érvényes ajánlatot ajánlattevő adta. 

1. Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft) 138.000.630.-Ft 

2. A teljesítésbe bevonni kívánt teljes létszám és a 
helyi lakosú munkaerőlétszám aránya (%) 
 

100 % 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-
    

 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2
 igen 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ételszállítás, ételhulladék és használt olaj szállítás, általános 

karbantartás, rovar-és rágcsálóirtás, kommunális hulladék szállítás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:
2 

 

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

nem
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot tevő ajánlatában:-
 

 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) További információk:
2
 

 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/10/02 / Lejárata: (2017/10/02) 

 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/10/02) 
 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/10/02) 
 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka
2
 

 



VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja
2
 (éééé/hh/nn) 

 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja
2
 (éééé/hh/nn) 

 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka
2
 

 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja
2
 (éééé/hh/nn) 

 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja
2
 (éééé/hh/nn) 

 

VI.1.10) További információk:
2 

A Kbt. 131.§ (8) bek. a) pontja alapján a szerződés a Kbt. 131.§ (6) bek.-től eltérően, az ott rögzített tíznapos 

időtartam lejárta előtt is megköthető. 

 

1
 szükség szerinti számban ismételje meg  

2
 adott esetben 

 

 

Az összegezést a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) 

MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve ellenjegyzem. 
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