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Tisztelt Ajánlattevők! 
 
Újfehértó Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban Kbt.) a Kbt. 112.§ (1) bek. b) alapján a nyílt eljárás Harmadik rész 
szerinti szabályai alkalmazásával a Kbt. 113.§ szerint, közbeszerzési eljárást indít a                        
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetése” tárgyában.  
 
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a felhívás mellett elkészítette a 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó  

 útmutatót,  

 a gazdasági szereplők által benyújtandó igazolások- és nyilatkozatok mintáit,  

 a közbeszerzés eljárás műszaki leírását,  

 valamint a szerződés-tervezetet  
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).  
 
Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az eljárást 
megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat.  
 
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül 
szükséges információkat, valamint a nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit 
tartalmazza. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő 
által megadott összes követelményt, kikötést és előírást.  
 
Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt 
beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy 
hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni. 
 
Amennyiben az eljárást megindító felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltak nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni 
ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítására.  
 

1. Általános előírások 
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
 
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;  
 
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja. 
 
Közös ajánlattétel:  
Ebben a körben különösen szükséges a Kbt. 35-36. §-ainak a figyelembe vétele. 
 
A Kbt. 35. § (1) bekezdés szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az 
esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni kell a közös ajánlattevők minden tagja által 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a 
szerződéses kötelezettségeik teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül 
felelősséget vállalnak. 
 
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  
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Közös ajánlattétel esetében alapvetően a csoport minden tagjára alkalmazni kell azokat a 
szabályokat, amelyek az ajánlattevőkre vonatkoznak. Azonban az egységes kezelés érdekében 
a felek közötti kommunikáció során (pl. a felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok 
módosítása, a kiegészítő tájékoztatás megadása, hiánypótlás, felvilágosítás, és indoklás kérése, 
számítási hiba javítása vagy előzetes vitarendezés esetén), az ajánlatkérő az értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.  
 
A közös ajánlattevők csoportja, az általuk létrehozott konzorcium a közbeszerzési eljárás során 
nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. A konzorcium jogképesség hiányában saját nevében 
nem szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket. Az ajánlattevők jogképességgel nem 
rendelkező csoportja nem jelenhet meg a közbeszerzési eljárásban önállóan, mint ajánlattevő, 
hanem közös ajánlattevőkként vehetnek részt az eljárásban. Éppen ezért a közös ajánlattevők 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését.  
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.  
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 
 
Alvállalkozók bevonása:  
A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Tekintettel 
arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya szolgáltatás megrendelése, így az alvállalkozói 
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját 
teljesítésének arányát. 
 
Az alvállalkozók bevonására vonatkozóan kérjük, vegyék figyelembe a Kbt. előírásait, különös 
tekintettel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében valamint a Kbt. 138. §-ában foglaltakra. 
 

2. Kapcsolattartás 
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt kapcsolattartási címre 
(pl. faxszámra, e-mail címre) küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  
 
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles 
a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
 
Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot 
postai úton (futárral) vagy személyesen, illetve ha arra az ajánlatkérő lehetőséget biztosít (pl. 
hiánypótlási felszólítás, felvilágosítás kérés során) faxon kell eljuttatni. Az eljárás bármely 
szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető 
az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton (futárral) megküldött vagy 
személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát, illetve a faxon továbbított dokumentumot 
az ajánlatkérő kézhez kapja. 
 
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen 
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:  

 az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

 közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 

 az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy  
aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére. 
A kapcsolattartási címeket az eljárást megindító felhívás I. pontja tartalmazza. 
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3. A kiegészítő tájékoztatás 
A kiegészítő tájékoztatás kérésére a felhívásban foglalt rendelkezések alkalmazandóak. 
 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen az 

alábbiakban megadott címre.  

Hivatalos név:  

Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Egyed Adrienn Noémi 

Tel: 20/421-1511 

e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

 

4. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei 
 

1.) Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban és az esetleges ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.  
 
Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni: 
• (közös) ajánlattevő(k) neve és címe 
• beszerzés tárgyának megnevezése. 
Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt 
dokumentumok helyét az ajánlatban. 
Ezt követi a felolvasólap és az egyéb dokumentumok. 
 

2.) Az ajánlatok formai követelményei:  

Az ajánlatot 1 db papír alapú és 1 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező 
elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, 
vagy pendrive-on kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot 
elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy 
több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve 
az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti 
nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

 

a) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. Az ajánlat 
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 
A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 

c) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

 
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. 
 
Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni.  
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A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 
„Ajánlat, 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetése”- Tilos felbontani az ajánlattételi határidő 
lejártáig 
 
Az ajánlatokat személyesen benyújtani munkanapokon 8:00- 16:00 óra között, az ajánlattételi 
határidő napján 8:00-9:00 óra között lehet.  
 

4.) Egyéb információk 

- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 
 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozóan. 
 

- Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan, mely a 
következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben 
továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok 
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.                 
A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is csatolandó. 

- Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 

 A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban 
szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá, 
2006. évi V. törvény 9.§. 

 A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást. 

 
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 

hogy benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet, amely még nem került átvezetésre a 
nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást, illetve nem vállalkozás keretében folytatott tevékenységek esetében a 
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) 
változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. 
Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó 
nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. 
 

- Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen vagy 
részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt 
dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, vagy az 
ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után. A fordítás 
eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írásban 
nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapdokumentumnak, akkor az 
hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 

- Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

- Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges 
hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő 
előtti felbontásából adódik – ő viseli.  

- A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is 
benyújtható, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban 
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történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat 
szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául 
szolgáló irato(ka)t (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat)  eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § 
(2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) bekezdésben leírtak szerint 
ellenőrizni. 

 

- Az ajánlattevő köteles csatolni azon kapacitást nyújtó szervezet cégszerű nyilatkozatát 
annak tudomásul vételéről, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért, amely kapacitást nyújtó szervezet adatait az 
ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja. 

 

- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges.  

 
 

5. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől 
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni. 
 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére, megjelölve 
a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
 
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a 
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat 
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 
 
Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást 
megindító felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  
 

6. Igazolások 
Az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
tekintetében az ajánlat részeként a nyilatkozatát benyújtani az alábbiak szerint: 
 
a) Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. 
 
Erre tekintettel az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. 
 
b) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján az ajánlatban be 
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kiállított nyilatkozatot, 
melyben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozik arról, hogy előírt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. 
 



9 

 

c) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött 
szerződést vagy előszerződést a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján (amennyiben releváns). 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlatevőt – vagy döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú 
következő legkedvezőbb ajánlattevőt is – megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági 
követelmények tekintetében a felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az 
igazolásokat benyújtani. 
 
Az igazolások (melyek jelen eljárás tekintetében a gazdasági szereplők által benyújtandó 
nyilatkozatok) benyújtásához ajánlatkérő minta-formanyomtatványokat állított össze, melyek az 
egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. A formanyomtatványok használata nem 
kötelező, de a formanyomtatványok szerint elvárt tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtani. 
 
A Kbt. 69. § (11) bekezdése valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában igazolás 
benyújtását, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában 
működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként 
feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz 
vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő 
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.                             
A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön 
jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására 
alkalmas nyilvántartásnak.  

 

7. Kbt. szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
A megadott nyilatkozatok csak minták, amelyek segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához. 
A nyilatkozatok konkrét tartalmát az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint az 
ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a minták között nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum 
szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az eljárást 
megindító felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő 
tájékoztatásban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi előírásokat is. 

 

Az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolásokat (nyilatkozatokat) az alkalmassági követelmények tekintetében az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági [jelen 
felhívás VI.3) További információk P/1 –P/2. pontja], valamint műszaki és szakmai 
alkalmasságának [jelen felhívás VI.3) További információk M/1-M/2.-M/3. pontja] feltételei és 
azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése szerint a minősített ajánlattevőknek szintén külön kell 
igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát. 

 

8. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bek. alapján 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra.  
A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
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9. Ajánlatok értékelése 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontrendszer (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja) az alábbi részszempontok szerint:  

 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok: 
 
Rész-szempont        Súlyszám 
1.  Szakmai ajánlat, mintaétlapok dietetikai megfelelősége 

            (szakértő által értékelve) /        30 

2.         A teljesítésbe bevonni kívánt teljes létszám  

            és a helyi lakosú munkaerőlétszám aránya (%) /     20 

3.         Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft) /          70 
                                                                                                                 
 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő kiosztja a 1-10 közötti pontszámot: 

Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat 

arányosítással meghatározott alacsonyabb pontszámot kap az 1-10 skálán 

Az 1. részszempont -Szakmai ajánlat, mintaétlapok dietetikai megfelelősége (szakértő által 

értékelve)- esetén az értékelési módja az alábbiakban meghatározottak alapján pontozás 

módszerével történik.  

Ajánlattevőnek a műszaki leírásban foglaltak szerint a szakmai ajánlatuk részeként 

mintaétrendeket kell benyújtaniuk, melyet ajánlatkérő –dietetikus közreműködésével- megvizsgál, 

értékel. 

Mintaétrendek a műszaki leírásban foglaltak szerint: 

 10 napos mintaétlap nyári –őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), óvodás (4-6 éves) korcsoport számára,  

 10 napos mintaétlap téli-tavaszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 

 10 napos mintaétlap nyári-őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára biztosítani. 

 

Szakmai ajánlat értékelése I. 

Ajánlattevő által csatolandó dokumentumok (tartalmi 

elemek): 

 10 napos mintaétlap nyári –őszi időszakra napi 

háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), 

óvodás (4-6 éves) korcsoport számára,  

Teljesítés 

Igen Nem  

(érvénytelenségi ok) 
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 10 napos mintaétlap téli-tavaszi időszakra napi 

háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), 

alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 

 10 napos mintaétlap nyári-őszi időszakra napi 

háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), 

felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára 

biztosítani. 

A mintaétlapokon feltüntetve minden étkezés energia- 

(kcal), fehérje- (g), zsír (g), telített zsírsav (g), szénhidrát 

(g), cukor  (g) és számított sótartalom (g) 

  

A mintaétlap egyéb szempontokból való megfelelősége a 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló, hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI 

rendeletnek 

  

A mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes 

nyersanyagkiszabások étkezésenkénti bontásban 

  

A mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes 

nyersanyagkiszabások a teljes időszakra összesítve 

  

A mintaétlapok által biztosított étrend kétszer tíz 

élelmezési napra vonatkozó változatossági mutató 

  

A mintaétlapok által biztosított étrend tíz élelmezési napra 

vonatkozó, az élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra 

vonatkozó gyakoriságát bemutató táblázat 

  

 

Szakmai ajánlat értékelése II. 

Ajánlattevő által csatolandó dokumentumok (tartalmi 

elemek): 

 10 napos mintaétlap nyári –őszi időszakra napi 

háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), 

óvodás (4-6 éves) korcsoport számára,  

 10 napos mintaétlap téli-tavaszi időszakra napi 

háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), 

alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 

 10 napos mintaétlap nyári-őszi időszakra napi 

Teljesítés 

Igen Eltérés 

(hiba, megjegyzés)  
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háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), 

felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára 

biztosítani. 

Szakmai elvárás, értékelési szempontrendszer 

Az étrend jellege megfelel az étkeztetett korcsoportoknak   

Az étrend az idénynek megfelelő   

Az étrend változatos: nyersanyag felhasználásban, 

készítési módban, ízben, színben, halmazállapotban 

  

Az ételkészítéshez felhasznált tej zsírtartalma 1,5%-os   

Az étrendben gyümölcs- vagy zöldségköret, mártás vagy 

sűrített főzelék, rakott vagy csőbensült zöldség – 

burgonya kivételével- ötnaponta minimum 2 alkalommal 

szerepel ebéd részeként 

  

Az étrendben ötnaponta 1-szer rizs és 1-szer 

tésztaféleség (köret, illetve édes második)  szerepel ebéd 

részeként 

  

A mintaétrenden belül ugyanaz az étel csak egyszer 

szerepel 

  

Az étrendben 10 egymást követő napon nem 

ismétlődhetnek azonos, jellemző alapanyagokból készült 

ételek (kivéve: friss kerti vetemények, gyümölcsök, 

kenyerek, pékáruk és péksütemények, húsok) 

  

Az étrend tükrözi az egészséges táplálkozás irányelveit és 

a korszerű konyhatechnológia alkalmazását 

  

A kiszabott mennyiségek adagolhatóak, vagyis legfeljebb 

egytizedes mértékűek. 

  

 

A mintaétrendek értékelése az alábbi szempontrendszer szerint történik: 

 az étrend jellege megfeleljen az étkeztetett korcsoportoknak, 

 az étrend az idénynek megfelelő legyen (pl. nyáron ne tartalmazzon olyan zöldség vagy 

gyümölcsfélét az étrend, melyet befőtt vagy konzerv felhasználásával biztosít.) 

 komplett legyen az elkészített és az ajánlatba becsatolt étlap, 
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o minden főétkezés, 

o az óvodás és az iskolás korosztály számára a főétkezésen kívül a tízórait is, 

 az italként kínált tej cukrozása nem megengedett, 

 az ízesített tejkészítmények további cukrozása nem megengedett, 

 1,5 % tej biztosítandó, 

 a mintaétrenden belül ugyanaz az étel csak egyszer szerepelhet, 

 zöldségköret vagy főzelék óvodásoknál ötnaponta minimum 3 alkalommal kell, hogy 

szerepeljen ebéd részeként, 

 zöldségköret vagy főzelék iskolásoknál ötnaponta minimum 2 alkalommal kell, hogy 

szerepeljen ebéd részeként, 

 gyümölcs ötnaponta 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként valamennyi 

korosztály étlapjában, 

 baromfihús ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi 

korosztály étlapjában, 

 az étrend tükrözze az egészséges táplálkozás irányelveit és a korszerű 

konyhatechnológia alkalmazását. 

Fent részletezett dokumentumok (étlapok, nyersanyag-kiszabatok) a szakmai ajánlat részét 

képezik. Ezen dokumentumok bármelyikének hiánya – akár csak valamelyik korcsoportra 

vonatkozóan - a szakmai ajánlat olyan hiányosságának minősül, mely hiánypótlással nem 

orvosolható, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 

Hiánypótlás / felvilágosítás során csak a szakmai ajánlat nem jelentős, egyedi részletkérdésre 

vonatkozó hibái, hiányosságai javíthatók! 

A fenti szempontrendszer alapján az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt 

mintaétlapot, nyersanyag- kiszabatokat. 

1. Az ajánlatkérő minden egyes dokumentumot –dietetikus közreműködésével- megvizsgál.                     

A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő nyersanyag-

kiszabások képezik. Amennyiben a nyersanyag-kiszabás és az egyéb becsatolt 

dokumentumok között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyersanyagkiszabást tekinti 

Ajánlatkérő irányadónak. 

2. Az ajánlatkérő minden egyes mintaétlap, nyersanyag- kiszabat és 10 napra számított 

összesített sótartalom, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett 
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energiaértékeket tartalmazó kimutatások tekintetében leírja az esetleges nem 

megfeleléseket, azaz amikor az nem teljesíti valamely kritériumot. A nem megfeleléseket 

az ajánlatkérő összesíti valamennyi, az étlapok megfelelőségét hivatott dokumentum 

(mintaétlapok, nyersanyag-kiszabatok, és 10 napra számított összesített sótartalmat, 

mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket 

tartalmazó kimutatások tekintetében. 

3. A hibapontok meghatározott szempontrendszer előírásaitól való eltérés alapján kerülnek 

megállapításra, minden egyes eltérés egy hibapontot eredményez. 

A legjobb, azaz a legkevesebb hibát tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot kapja. A többi 

ajánlat pontszáma a hibapontok számainak fordított arányosításával (Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról, Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; A. 1. ba) pontja szerint) kerülnek 

meghatározásra az alábbi képlet alapján: 

Pontszám=legjobb ajánlati elem/ vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám- a 

minimális adható pontszám) + minimális adható pontszám 

 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legkevesebb hibát tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, 

a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot 

adja.  

 

A 2. részszempont -A teljesítésbe bevonni kívánt teljes létszám és a helyi lakosú 

munkaerőlétszám aránya (%)- esetén az értékelési módja egyenes arányosítással 

(Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról, Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; A. 1. bb) pontja 

szerint) történik. 

 

A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:  

Pontszám = vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem x (a maximális adható pontszám – 
a minimális adható pontszám) + a minimális adható pontszám.  
 

 

Ajánlatkérő a legkedvezőbb – azaz a legkedvezőtlenebb megajánlható értékhez képest %-ban 

meghatározva a legnagyobb arányban vállalva a helyi lakosú munkaerők teljesítésbe bevonását 

– ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, 

de legalább a minimális pontszámot adja. 

 
Az ajánlatkérő által még elfogadott legkedvezőtlenebb megajánlható értéket ajánlatkérő 80%-ban 

határozza meg, ennek vállalását Ajánlatkérő a minimális ponttal értékeli. Az ennél 

kedvezőtlenebb megajánlásokat az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.  
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a teljesítésbe bevonni kívánt teljes létszám és a helyi 

lakosú munkaerőlétszám 100%-os arányának vállalását maximális pontszámmal értékeli. 

 

3. részszempont -Összesített Éves Nettó Ajánlati ár- esetén az értékelés módja a 

Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 

21.) A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás:  

Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi 

ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja.  

 

A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:  

Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem / vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám – 

a minimális adható pontszám) + minimális adható pontszám. 

 

Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal 

határozza meg az értékelési pontszámot. Az így meghatározott pontszámok az értékelési 

szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 

 

      10.) Kizáró okok valamint alkalmassági feltételek és az igazolás módja 

1.) A kizáró okok felsorolása: 

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

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 

kizáró okok hatálya alatt áll. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1)- (2) bekezdésben foglalt 

kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban 

az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 

rendelkezései szerint kell igazolnia. 

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése 

szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró 

okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) 

pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell 

benyújtania az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
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szervezet vonatkozásában, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn az 

eljárásban előírt kizáró okok. 

A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint: 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy 

részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 

benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja 

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (korábbi 

szabályozás alapján 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 tulajdonos) 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya 

alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem 

írja elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának időpontjánál  nem régebbi 

keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk. 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt 

az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy 

amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

P/1. A Kbt. 114.§ (2) bek-re figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, és a Kr. 19. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző 

utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti 

(közétkeztetési szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól 

függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 

ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás 

feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi 

adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya 
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(közétkeztetési szolgáltatás) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem 

teljes üzleti évet egy évnek tekintve). 

A Kr. 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem 

rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett 

egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. 

P/2. A Kbt. 114.§ (2) bek-re figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, és a Kr. 19. § (1) 

bekezdésének d) pontja alapján ajánlattevő igazolása a szakmai felelősségbiztosításának 

fennállásáról. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt 

a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 

igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő 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. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából ((közétkeztetési 

szolgáltatás) származó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el évente a nettó 340 millió Ft-ot.  

P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a szolgáltatás ellátásával kapcsolatban 

legalább 300 millió forint/év és 200 millió forint/káresemény összegű felelősségbiztosítással. 

 

3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

M/1. A Kbt. 114.§ (2) bek-re figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, és a Kr. 21. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától -visszafelé számított három 

év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
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igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bekezdése 

szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. 

 

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 

szolgáltatásokat vesz figyelembe. 

A cégszerű nyilatkozatban és az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél 

nevét és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő 

és befejező időpontját:év/hónap/nap) és helyét, a továbbá az igazolásokban nyilatkozni kell arról, 

hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésben és 322/2015 (XII.30.) Korm. 

rendelet 22. § (5) bekezdésben foglaltakra. 

 

M/2. A Kbt. 114.§ (2) bek-re figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és 

képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt 

alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe. 

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai 

gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.                                

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során 

rendelkezésre fognak állni. 

 

M/3. A Kbt. 114.§ (2) bek-re figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) 

bekezdés c) pontja alapján a minőségbiztosítási intézkedéseinek  a leírásával. 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 

M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított három évben legalább egy darab, 1 db 3000  adagos főzőkonyha, valamint  

6 db nevelési-oktatási intézményben tálalókonyha üzemeltetésére vonatkozó, egy szerződés 

keretében legalább 3 éven keresztül folyamatosan teljesített összesen legalább nettó 120 millió 

forint/év értékű, gyermek ás diákétkeztetést, valamint ételkiszállítást is magába foglaló 

közétkeztetési ellátást biztosító étkeztetési referenciával, amely tartalmazza normál és diétás 

szolgáltatás nyújtását. 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő élelmezésvezetővel legalább                     

OKJ 52660101 képzettséggel, min. 5 év élelmezésvezetői gyakorlattal gyermek és 

diákétkeztetés területén, valamint min. 5 év vendéglátás területén szerzett szakmai 

tapasztalattal. 
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M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes 

gyermek, diák közétkeztetésre, ételkiszállításra, valamint diétás ételek szolgáltatására is kiterjedő 

ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 28001, ISO 50001 tanúsítványokkal, vagy ezekkel 

egyenértékű  tanúsítványokkal, vagy a minőségirányítás érdekében tett egyenértékű 

intézkedések leírásával. 
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2. KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
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TARTALOM- ÉS KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI IRATJEGYZÉK 

 Oldalszám 

Fedőlap  

Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza  

Felolvasólap (1. sz. melléklet)  

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. sz. melléklet)  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint a Kktv. szerinti 
besorolásról (3. sz. melléklet)  

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat az alvállalkozók 
vonatkozásában (4. sz. melléklet)  

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 

ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

 Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdés szerinti kizáró okok 
tekintetében (5. sz. melléklet) 

 Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontja szerinti kizáró 
ok vonatkozóan (6. sz. melléklet) 

 Nyilatkozat az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő 
szervezet tekintetében a kizáró okok vonatkozásában (7. sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában 
(8. sz. melléklet)  

Nyilatkozat referenciáról (9. sz. melléklet)  

Szakmai önéletrajz minta (10 sz. melléklet)  

Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (11. sz. melléklet)  

Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (12. sz. melléklet)  

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / személy nyilatkozata 
(amennyiben releváns) (13. sz. melléklet)  

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel/személlyel kötött szerződés 
vagy előszerződés (amennyiben releváns)   

II. FEJEZET: A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Megállapodás közös ajánlattételről (amennyiben releváns) 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

 a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő nevében eljárni 
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

 a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag 
részéről; 

 kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a 
vezető között; 

 a számlázás rendjét. 

 

Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet, 
amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre 
vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. 

 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - 
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a  
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jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös) 
ajánlattevő(k)/alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet} 
képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdés szerinti aláírási-mintát. 

 

Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz 
csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító 
meghatalmazását. Meghatalmazás esetén a meghatalmazó aláírási 
címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás 
mintáját is csatolni kell az ajánlathoz 

 

Nyilatkozat Kbt. kiegészítő tájékoztatásról (14. sz. melléklet)  

Dokumentáció átvételi elsimervény (15. melléklet)  

III. FEJEZET: SZAKMAI AJÁNLAT  

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 
önálló 

mellékletben 

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT EGYÉB 

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
 

 
+ ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült 
CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! 
 

 

 

 

Az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolásokat (nyilatkozatokat) az alkalmassági követelmények tekintetében az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. 
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1. számú melléklet 

F E L O L V A S Ó L A P  

 

Tárgy: 
3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével 
közétkeztetési szolgáltatás ellátása 

 

Ajánlattevő neve (megnevezése)1:  

Ajánlattevő székhelye2:   

Közös ajánlattevők képviselője 
(amennyiben releváns)3: 

 

Kapcsolattartó neve4:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó telefaxszáma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

Ajánlattevő bankszámlaszáma:  

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

 
Azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

 

Kelt: ………....................2017. ….................. hó…......nap 

 

……………………………… 

          cégszerű aláírás5 

 

                                                
1 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös 

ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését (név, székhely). 

 
2 Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. 
 
3 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult képviselőt megjelölni. 
 
4 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása 

[56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt kapcsolattartónak, képviselőnek küldi 
meg. 

 
5 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles 

cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta tartalmazza.  

1. Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft)  

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

 

 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

 
Alulírott ……………. (név) a …………………………társaság (ajánlattevő neve) képviseletében6 

 
 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumoknak a feltételeit megvizsgáltuk és elfogadjuk, nyertességünk esetén készek 
vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatás 
és a szerződéses feltételek mellett. 
 
Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig terjedő időszakra kötve 
vagyunk ajánlatunkhoz és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta 
előtt bármikor elfogadható. 

 
 

Kelt: ………....................2017. ….................. hó…......nap 

 

 ………………………………. 
  cégszerű aláírás7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). 
 
7 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles 

cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta tartalmazza.  



 

 

3. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A KKTV. SZERINTI BESOROLÁSRÓL 
a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott …………….(név)  a ……………………… társaság (ajánlattevő neve)  
képviseletében8   

 
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 

1) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül. 

 
 

VAGY 
 
 

2) *Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak. 

 

 

* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.  
 
 
Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell. 
 

 

 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 
 
 

                                                                         …………………………………………. 
       cégszerű aláírás9 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell 
megtenni. 

 
9 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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4. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján 

 
 
Alulírott ……………(név)  a …………………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében10  

 
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 
I. 
 

1) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót. 
 

VAGY 
 
2) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni alvállalkozót. 
 

* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész 
törlendő.  
 

II. 
 

Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi pontokat is: 
 
3) Az alábbiak szerint jelölöm meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 

teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni: 
 

Közbeszerzés része(i) 

1. 

2. 

 
 
4) a) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak: 
 

A közbeszerzés 
része(i) 

Az alvállalkozó neve Az alvállalkozó székhelye 

1.   

2.   

 
             VAGY 

 
4   b) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az 

ajánlattevő számára még nem ismertek. 
 
 
 
 

                                                
10 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell 
megtenni. 
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* A 4 a) és 4 b) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem 
releváns rész törlendő.  
 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 
 

                                                                                                …………………………. 
                         cégszerű aláírás11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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5. számú melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet  
17. § (1) bekezdés szerint 

 
 

Alulírott ……………….(név)  a …………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében12  

 
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 
 

ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel 
szemben a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt kizáró okok. 
 
 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 
 
 
 

                                                                                            …………………………. 
                      cégszerű aláírás13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő 
vonatkozásában nyilatkozni kell. 
 
13 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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6.a. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában  

a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján 
 

Alulírott ……………….(név)  a …………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében14 

 
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom. 

 
I. 
 

1) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az 
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 
VAGY 

 
2) *A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az 

ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 
 

* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.  
 

II. 
Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, tehát az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott 
tőzsdén, akkor kérjük, hogy az alábbi 3) vagy 4) pontot szíveskedjenek aláhúzni                       
(illetve kitölteni), attól függően, hogy azok közül melyik releváns. 
 

3) *Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve 
(korábbi szabályozás alapján 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 tulajdonos) és állandó lakóhelye az 
alábbi: 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

 
VAGY 

 
4) *Nyilatkozom, hogy a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 

r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 
 
* A 3) és 4) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem 
releváns rész törlendő.  
 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 

                                                                                       …………………………………. 
                   cégszerű aláírás15 

                                                
14 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő 
vonatkozásában nyilatkozni kell. 



31 

 

6.b. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában  

a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján 
 

Alulírott ……………….(név)  a …………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében16 

 
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom  
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ajánlattevő szervezettel szemben nem 
állnak fent a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontjában foglalt kizáró okok. 
 
Ennek alapján nyilatkozunk az alábbiak szerint, hogy 
 

I. 
Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik, ezen jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint 
jogképes  szervezet(ek) az alábbia(k): 

 

Társaság neve Társaság adatai 

  

  

 
Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjában  hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn. 

 
VAGY 

 
II. 

Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik.  

 
 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 

                                                                                       …………………………………. 
                   cégszerű aláírás17 
 

                                                                                                                                                   
15 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 

 
16 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő 
vonatkozásában nyilatkozni kell. 
17 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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7. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 67. § (4)  bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendelet  

17. § (2) bekezdés szerint 
 
 

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében18  

 
„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 
 

ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés 
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, illetve (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában sem állnak fenn az eljárásban előírt Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdés szerinti 
kizáró okok. 

 
 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 
 
 
 

                                                                                            …………………………. 
                      cégszerű aláírás19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely). Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő 
vonatkozásában nyilatkozni kell. 
 
19 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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8. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában  
a Kbt. 67. § (1) valamint 114. § (2) bekezdés alapján 

 
 
Alulírott …………………(név) a ……………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében 20  
 

„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, 

 
hogy az általam igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek az alábbiak szerint: 
 
P.1. alkalmassági követelmény 

a.) Önállóan megfelelek  

b.) Más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva felelek meg 

 
P.2. alkalmassági követelmény 

c.) Önállóan megfelelek  

d.) Más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva felelek meg 

 
M.1. alkalmassági követelmény 

a.) Önállóan megfelelek  

b.) Más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva felelek meg 

 
M.2. alkalmassági követelmény 

a.) Önállóan megfelelek  

b.) Más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva felelek meg 

 
M.3. alkalmassági követelmény 

a.) Önállóan megfelelek  

b.) Más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva felelek meg 

 

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 
 

                                                                                            …………………………. 
                      cégszerű aláírás21 

                                                
20 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).  
 
21 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles 
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta tartalmazza. 
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9. számú melléklet 

 

Nyilatkozat referenciákról 

 
Alulírott ……….., mint a(z) …………………. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviseletére 
jogosult személy a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint, a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel 

 
n y i l a t k o z o m, 

hogy az Újfehértó Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „3000 adagos főzőkonyha 
üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
során a műszaki-szakmai alkalmasság igazolásaként az alábbi referenciákat ismertetjük: 

 

 

 

Teljesítés helye,  
ideje, 

időtartama 
(év/hó/naptól 
év/hó/napig) 

A szolgáltatás tárgya, rövid 
leírása (olyan részletességű 

leírás, amely alapján az 
alkalmassági 

minimumkövetelményeknek 
való megfelelés 

egyértelműen eldönthető); 

A szerződést 
kötő másik fél 

neve, címe 

Az ellenszolgáltatás 
nettó összege 

 

1.     

2.     

3.     

 
 
A referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím): ………………………. 
 
 
Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 
 
 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 
 

                                                                                            …………………………. 
                      cégszerű aláírás22 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
 

 
22 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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10. számú melléklet 

 

S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z 23 

(Szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza) 

 

S Z E M É L Y E S  A D A T O K  

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 és az előírt munkakör megnevezése 

  

  

 

 

GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi munkahelyek 

ismertetése 

Szakember által ellátott 

feladatok, munkakörök, 

tevékenység ismertetése 

Tevékenység kezdő és 

befejező ideje (év, hónap) 

   

   

 

                                                

23  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 



36 

 

 

NYELVISMERET 

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 

Egyéb: 

Egyéb képességek:  

Szakértelem: 

 

 

......................, év. ................. hó ........ nap                                                                               

 

……………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

11. számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T  

szakember rendelkezésre állásáról 

 

„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása”  

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 

……………………………… szakértő24 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: 

 

Mettől25 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 

időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 

szempontból akadályoznák.   

 

Kelt:……....................2017. …..................... hó…......nap 

 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                

24  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 

25  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 
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12. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában 

 
Alulírott …………………(név) a ……………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében 26  
 

„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 
 
nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó 
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni: 
 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági követelmény, 
amelynek igazolásához a kapacitást 
nyújtó szervezet erőforrására 
támaszkodik (a felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével) 

  

  

VAGY 

1.) nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet nem 

kívánunk igénybe venni. 

 
Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő vagy a nem releváns 
rész törlendő. 

 
 
Kelt:……....................2017. …..................... hó…......nap  
 

                                                                                          …………………………. 
                      cégszerű aláírás27 
 
 
Melléklet:  
1) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 
65. § (7) bekezdésének megfelelően 
 
2) Azon kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata, amelynek adatait az ajánlattevő a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel, arról, hogy a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.  
 
3) Adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata is arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) és m) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

                                                
26 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely).  

 
27 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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13. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT28 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában  

a Kbt. 67. § (3) valamint 114. § (2) bekezdés alapján  
 
 

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet / személy tölti ki 
 
 

Alulírott …………………(név), mint a ……………………… társaság/e.v. (a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye) képviseletében 29  
 
 

„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 
 
A …………………….. társaság (ajánlattevő neve), aki a tárgyi eljárásban ajánlattevő, az 
eljárást megindító felhívás …………….30 pontjában foglalt alkalmasság minimum 
követelményeinek az általam képviselt szervezet kapacitására / vagy az általam nyújtott 
kapacitásra támaszkodva kíván megfelelni. 
 

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás hivatkozott pontjában foglalt alkalmasság 
minimum követelményeinek az általam képviselt szervezet megfelel. 
 

 
Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 
 
 

…………………………. 
cégszerű aláírás31 

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
részéről 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani, ha az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni. 
 
29 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely).  

 
30 Kérjük, szíveskedjenek az ajánlattételi felhívás XIII.1) (gazdasági és pénzügyi alkalmasság) illetve  
XIII.2) M.1) és M.2) (műszaki és szakmai alkalmasság) pontjai közül a relevánst megjelölni. 
 
31 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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14. számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 32 

kiegészítő tájékoztatásokról 

 

 

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) 
képviseletében33  
 

„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 

kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat 

figyelembe vettem. 

VAGY 

 

nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás nem volt 

 

 

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap 

 

 

                                                                                                …………………………. 
                      cégszerű aláírás34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

32 Ajánlattevő tölti ki. 
33 A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (név, székhely).  
 
34 A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt 

a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. 
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15. számú melléklet 

 

Dokumentáció átvételi elismervény 

 

 (a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul ajánlatkérő részére megküldendő 

és az ajánlat részeként csatolandó!) 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a(z) Újfehértó Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „3000 adagos 

főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt alábbi gazdasági szereplő az Ajánlatkérő által korlátlanul, teljes 

körűen és térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokat letöltöttem, 

azok olvashatóságát ezúton igazolom. 

 

A gazdasági szereplő adatai: 

 

Neve:  

Kapcsolattartó személy neve  

Címe:  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

 

Kitöltve és aláírva meg kell küldeni a dr.egyed.adrienn@gmail.com e-mail címre 

legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, továbbá az ajánlatkérő részére az 

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolni szükséges! 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                  

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
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3. KÖTET 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
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1. Előzmények 

Újfehértó Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) a Kbt. 112.§ (1) bek. b) alapján a nyílt eljárás Harmadik 

rész szerinti szabályai alkalmazásával a Kbt. 113.§ -ban foglaltak szerint nyílt közbeszerzési 

eljárást indít a „3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 

ellátása” tárgyában.  

 
Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszáma:00117 
címe: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 
mobil: 20 421 1511 
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

 

2. Közbeszerzés célja 

Újfehértó Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő, Újfehértó Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, Újfehértó, Eötvös József u. 25. szám (hrsz. 3219/2) alatt található 3000 

adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátására folytat le  

 
Az üzemeltető feladata a HACCP előírásainak megfelelő napi étkeztetés biztosítása a 

dokumentációban megjelölt adagszámban, valamint az intézményekben jelenleg működő 

melegítő-tálaló konyhák továbbüzemeltetése. Az üzemeltetésre átvett főzőkonyhát a 

szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartani és 

főzőkonyhaként üzemeltetni. 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, tejcukor érzékenyek, 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. Az üzemeltető a 3000 adagos konyha, valamint a kapcsolódó 

melegítő-tálaló konyhák használatáért bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére, melynek 

havi összege 2018. évben minimum nettó 4.919.495 Ft +  ÁFA. A bérleti díj összege évente 

+3 százalékkal növekszik. 
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3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 

Újfehértó Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő, Újfehértó Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, 3000 adagos főzőkonyha (Eötvös u. 25.) üzemeltetésével közétkeztetési 

szolgáltatás ellátására folytat le közbeszerzési eljárást. 

 

A nyertes ajánlattevő feladata a közétkeztetés biztosítása az Önkormányzat által 

működtetett alábbi nevelési-oktatási intézmények számára: 

 

 "Játékvár" Bölcsőde 

 Lengyel Laura Óvoda, továbbá annak Aranykapu Tagóvodája, és Napsugár Tagóvodája 

 Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, ezen belül: Erkel Ferenc 
Tagintézmény és Vasvári Pál Tagintézmény 
 

A nyertes ajánlattevő a főzőkonyha gazdaságosabb működtetése érdekében a fenti kötelező 

közétkeztetési tevékenysége ellátása mellett vendégétkeztetést (munkahelyi, középiskolai, 

szociális étkeztetés, stb…) is elláthat, azaz a fennmaradó ételadagokat piaci alapon 

szabadon értékesítheti.  

 

A nyertes feladata a 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével a HACCP előírásainak 

megfelelő napi étkeztetés biztosítása az oktatási-nevelési intézmények számára a 

táblázatban meghatározott adagszámban, valamint az oktatási intézményekben jelenleg 

működő konyhák továbbüzemeltetése. 

 

A főzőkonyha közüzemi költségeit a nyertes vállalkozónak kell fizetnie, míg a 

tálalókonyhák közüzemi díjait az Ajánlatkérő viseli. 

 

Főzőkonyha: 

 3000 adagos főzőkonyha (Eötvös J. u. 25.) 

 

Melegítő-tálaló konyhák: 

 "Játékvár" Bölcsőde (Újfehértó, Bartók B. u. 5.) 

 Lengyel Laura Óvoda (Újfehértó Árvácska u. 6.) 

 Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda (Újfehértó Rákóczi út 2.) 

 Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda (Újfehértó Bocskai út 2.) 

 Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Erkel Ferenc Tagintézmény 
(Újfehértó, Kodály Zoltán út 1.) 
 

 Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vasvári Pál Tagintézmény 
Újfehértó, Kökény út 22.) 
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A fent felsorolt intézmények részére 2018. február 1.-től 2023. január 31.-ig; 5 éves 

időtartamra közétkeztetési szolgáltatások biztosítása előzetesen leadott megrendelések 

alapján, az iskolai időszakban a tanév rendjéről szóló jogszabály alapján, kivéve az 

iskolaszünetekben. Az óvoda és a bölcsőde a nyári időszakban 1 nyári hónapot zárva tart, 

mely időszak alatt ügyelet működik.  

 

A szolgáltatással (élelmezéssel) érintett napok száma egy naptári évben: 

 Bölcsőde esetén: 230 nap 

 Óvoda esetén: 221 nap 

 Iskola esetén: 186 nap 

 

Az étkeztetést igénybevevők napi adagszáma: 

Bölcsőde: 3x-i étkezés minden bölcsődés gyermeknek 

Tízórai: 33.adag/nap 

Ebéd: 33 adag/nap 

Uzsonna: 33 adag/nap 

 

Óvodák: 3x-i étkezés minden óvodás gyermeknek 

Tízórai:256adag/nap 

Ebéd:256adag/nap 

Uzsonna:256adag/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 

 

A napi adagszámoktól (alapmennyiségektől) eltérés lehetséges az intézmények napi 

létszámától függően. 

Ételallergiások száma: 11 fő   

 

A fennmaradó konyhai és éttermi kapacitás az üzemeltető részéről piaci alapon 

szabadon értékesíthető! 

A nyertes ajánlattevő az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes időtartama alatt 

üzemeltetésre alkalmas állapotban köteles tartani és főzőkonyhaként üzemeltetni.  
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Nyertes ajánlattevő az átvett berendezésekért és felszerelési tárgyakért anyagi 

felelősséggel tartozik. Ebből kifolyólag köteles az átvett technikai eszközök és berendezések 

javításának és karbantartásának költségeit vállalni. Továbbá köteles a mindenkor hatályos 

jogszabályok, hatóságok által meghatározott szakmai minimumfeltételeknek történő 

megfelelést biztosítani, így különösen, az elhasználódott eszközöket kicserélni, újakat 

beszerezni. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak ajánlatkérővel egyeztetve, annak 

beleegyezésével végezhető el. Nyertes ajánlattevő a szerződéses időszakban elvégzett 

eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával 

ajánlatkérő részére átadja. 

 

Ugyanakkor az új, minőségjavító technológiát jelentő gépek -melyeket üzemeltető saját 

költségén jogosult üzembe állítani- üzemeltető tulajdonában maradnak; karbantartásukról, 

felújításukról, cseréjükről üzemeltető gondoskodik. 

 

Az üzemeltetéshez szükséges konyhai fogyóeszközök (éttermi eszközök is) biztosítása és 

annak pótlása nyertes ajánlattevő feladata.  

 

Nyertes Ajánlattevő ajánlatkérő előzetes hozzájárulásával jogosult új, minőségjavító 

technológiát jelentő gépeket saját költségén üzembe állítani: ezen állóeszközök az 

üzemeltető tulajdonában maradnak, karbantartásukról, felújításukról, cseréjükről ajánlatkérő 

gondoskodik. 

 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos állagmegóvás ajánlattevőt terhelik. A használt 

ingatlanrészen rekonstrukciós felújítást vagy beruházást csak ajánlatkérő előzetes írásbeli 

hozzájárulásával végezhet. A felmerülő, egyéb azonnali intézkedést igénylő felújítási-, 

karbantartási-, hibaelhárítási munkálatok ajánlattevőt terhelik. 

 

Üzemeltetéssel kapcsolatos állagmegóváson az általános karbantartást, a főzőkonyha 

épületének, helyiségeinek kárelhárítása érdekében végzett, az eredeti állagának 

visszaállítását szolgáló építési-szerelési munkát értjük. 

 

Ennek megfelelően a rendszeres használattal együtt járó karbantartási és felújítási 

munkálatok elvégzésére, valamint költségeinek viselésére az üzemeltető köteles.  

 

Ilyen például: 

 a helyiséghez tartozó biztonsági berendezések, nyílászárók karbantartása, javítása, 

felújítása, 

 a helyiség burkolatainak karbantartása, felújítása, cseréje, 
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 a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújítási, pótlási és csere 

kötelezettségek teljesítése; 

 az épület központi berendezéseinek karbantartása, amelyeket kizárólagosan használ, 

illetve üzemben tart; 

 az épület, továbbá a bérleményhez tartozó közös használatra szolgáló területek 

tisztántartása 

 

Üzemeltető a használt ingatlanrészen rekonstrukciós felújítást vagy beruházást Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. A felmerülő egyéb, azonnali intézkedést igénylő 

felújítási-, karbantartási-, hibaelhárítási munkálatok (Megrendelő utólagos értesítési 

kötelezettsége mellett) üzemeltetőt terhelik. Üzemeltetőnek a létesítményt az üzemeltetés 

során a jó gazda gondosságával kell kezelni, karbantartani. 

 

A közétkeztetési szolgáltatás magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a takarítási, a 

keletkező hulladékkezelési és elszállítási tevékenységet, és az azokhoz szükséges eszközök 

biztosítását is, azaz a 3000 adagos főzőkonyha teljes körű üzemeltetését. Ezen 

tevékenységnek meg kell felelni valamennyi vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásnak. 

 

A nyertes ajánlattevő köteles az általa működtetni kívánt konyha valamint a kapcsolódó  

melegítő-tálaló konyhák esetében 2018. évben nettó 4.919.495 Ft + ÁFA /hó bérleti díj 

ellenében ajánlatkérővel bérleti szerződést kötni. A bérleti díj min. nagysága a 2018. évre 

vonatkozik. 2019. évtől minden évben a bérleti díj összege évente +3 százalékkal növekszik.  

 

A főzőkonyha közüzemi költségeit a nyertes vállalkozónak kell fizetnie, míg a melegítő-

tálalókonyhák közüzemi díjait az Ajánlatkérő viseli. 

 

2016-os rezsi költségek: 
- villany: 3.986.307,- Ft 
- víz: 1.761.477,- Ft 
- gáz: 4.865.944,- Ft 
 
A vállalkozási szerződésben meghatározott éves szolgáltatási díj magába foglalja az 

élelmiszer alapanyagok beszerzését, az elkészítési, tálalási, mosogatási, kiszállítási 

feladatokat, valamint az étkeztetés során keletkezett ételhulladék szakszerű és biztonságos 

elszállítását. 

 
A főzőkonyhában jelenleg dolgozó helyi munkavállalók létszáma: 26 fő. 

Üzemeltetőnek az élelmiszerekről szóló jogszabályok és a közegészségügyi jogszabályok 

figyelembe vételével kell eljárnia a szolgáltatás során. 
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Üzemeltetőnek a jogszabályok és a szakmai előírások betartásával a legmagasabb 

szintű minőségű és mennyiségi teljesítésre kell törekednie. Ezért a minőségi és 

mennyiségi hibák alábbi felsorolása csak példálózó jellegű! 

 Mennyiségi hiba különösen: 

- Az étel mennyisége nem az életkornak megfelelő, 

- Az étrend energiatartalma nem elégséges, 

- Az étrend fehérjetartalma nem elégséges, 

- Az étrend szénhidráttartalma nem elégséges, stb. 

 

 Minőségi hiba különösen: 

- Az étel minősége nem az életkornak megfelelő, 

- A felhasznált nyersanyagok, ill. az ételfélék előfordulása nem változatos, 

- A nyersanyag-felhasználás idényszerűsége nem érvényesül, 

- Az étkezések fehérje komplettálása nem érvényesül, 

- Az energia- és tápanyagtartalom arányos eloszlása nem érvényesül, 

- Az ételféléknek nincs jelleg, íz, szín és konzisztencia szerinti harmóniája, 

- Az étrend a korszerű, egészséges táplálkozás követelményeinek a felhasznált 

élelmiszer-nyersanyagok fajtája, ill. az ételkészítési módok megítélése alapján 

nem megfelelő, 

- higiénia és az élelmiszerbiztonsági követelmények be nem tartása. 

 

Kötbér fizetésére köteles az üzemeltető hibás teljesítés, nem teljesítés, illetve késedelmes 

teljesítés esetén. Hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér, késedelmes teljesítés 

esetén késedelmi kötbér, nem teljesítés esetén meghiúsulási kötbér megfizetésre köteles az 

üzemeltető. 

 

4. Szakmai ajánlat 

Ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltak figyelembevételével szakmai ajánlatot kell készítenie és az ajánlatához csatolnia.   

 

A szakmai ajánlatban -az ajánlattevő rövid bemutatása mellett- kérjük ismertetni a 

feladat ellátására vonatkozó elképzeléseket. 

 
A vállalkozónak az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a vendéglátó-ipari termékek 

előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. 

(VI. 30.) VM rendeletben foglaltakra, ezekre tekintettel étlapot kell készítenie 

ajánlattevőnek, és a mintaétlap tervezeteket az ajánlatában be kell csatolnia az 

alábbiak figyelembevételével: 



49 

 

 

 10 napos mintaétlap nyári –őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), óvodás (4-6 éves) korcsoport számára,  

 10 napos mintaétlap téli-tavaszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 

 10 napos mintaétlap nyári-őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára, 

 

Étlapok (szakmai ajánlat) dietetikai minősége: 

Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként az alábbi normál 

konyhatechnológiával készülő mintaétlapokat benyújtani. 

 

Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre az 

energiaszükségleti értékek figyelembevételével az alábbiak szerint naponta biztosítandó. 

 

Az ajánlattevő köteles: 

napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65%-át egy fő 

és két kisétkezéssel, 

 10 napos mintaétlap nyári –őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), óvodás (4-6 éves) korcsoport számára,  

 10 napos mintaétlap téli-tavaszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 

 10 napos mintaétlap nyári-őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, 

uzsonna), felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára biztosítani. 

 

A mintaétlapokhoz tartozó minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, 

szénhidrát-, cukor- és sótartalmát csatolni kell. A számítások alapját a csatolt 

nyersanyag-kiszabások képezik. 

 

Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes 

nyersanyagkiszabásokat  

 étkezésenkénti bontásban, és 

 a teljes időszakra összesítve. 

 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban 

feltüntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatásokat. Minden étlaphoz külön-külön 

szükséges elkészíteni és becsatolni. 
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Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend               

10 napra számított összesített sótartalmat grammban kifejezve, valamint 

energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó 

kimutatást. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. 

 

A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő ajánlattevő 

által elkészített és az ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik. 

 

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a nyilatkozatát, mely szerint vállalja, minden, 

szakorvos és háziorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának 

megfelelő speciális étkezést, az általa igényelt diétás étrend biztosítását a diétás ételek 

előállításához szükséges személyi, tárgyi, - műszaki előírások betartása mellett. 

 

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a nyilatkozatát, mely szerint vállalja, hogy a 

szerződés hatálya alatti teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű 

mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak és minőség mellett kerül megvalósításra a 

szerződés időtartama alatt. 

 

5.  Ajánlati ár 

A nettó ajánlati árnak valamennyi olyan költséget tartalmaznia kell, amely a szolgáltatás 

teljesítésével összefüggésben vetődik fel.   

 

Az éves szolgáltatási díjat a mellékelt táblázat (ajánlati ár részletezése) alapján az 

intézményi éves ételadagok figyelembevételével kell megadni. Az értékelés alapja az egyes 

adagszámok, élelmezési napok és díjak szorzatának összege, mely megfelel egy 

vélelmezett éves összesített szolgáltatási díjtömegnek.  

Az ajánlattevőknek egyösszegű, forintban kifejezett, nettó ajánlati árat kell megadni.                    

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi költséget. Az ajánlatot forintban kell megadni 

egy összegben, egy számadattal kifejezve. Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő 

vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem 

háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.  
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4. KÖTET 

SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

(külön dokumentumként mellékelve) 
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