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I. BEVEZETÉS  

 
Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Tel.: 06 53 570 053, 
Fax: 06 53 370 175, e-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu) és az Albertirsai Kistérségi 
Szociális Segítőház, (2730 Albertirsa, Dózsa György utca 23., tel., fax: +36 53571092, e-
mail: segitohaz@gmail.com) mint közös ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) II. Rész 21. § (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményeznek 
 

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város közigazgatási területén 
főzőkonyha üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda 

településeken szociális étkeztetés ellátása 
 

tárgykörben. 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával és jelen dokumentáció rendelkezésre bocsájtásával 
az ajánlatkérők célja annak az ajánlattevő(k)nek a kiválasztása, aki(k) a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlatot teszi(k) a közbeszerzési dokumentumokban megadott szempontok 
alapján.  
 

 



 

 4 

 

 

II. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN 
(TED ADATBÁZIS, WWW.TED.EUROPA.EU, VALAMINT A KÖZBESZERZÉSI 

ÉRTESÍTŐ WWW.KOZBESZERZES.HU URL CÍMEKEN MEGJELENT KÉ-
2310/2018 IKTATÓSZÁMÚ AJÁNLATI  FELHÍVÁSHOZ 

 
Tisztelt Ajánlattevő! 

 
A jelen fejezetben közölt információk a www.ted.europa.eu, valamint a 

www.kozbeszerzes.hu url címeken megjelent ajánlati felhívás kiegészítéseként kerültek 
feltüntetésre, figyelemmel a TED adatbázisban megjelent hirdetmény korlátozott 

karakterszámára. 
 

Bármilyen eltérés, vagy ellentmondás esetén a www.ted.europa.eu elektronikus címen 
megjelent ajánlati felhívás tartalma a mérvadó.  

 
 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 

 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és címek 
Hivatalos név: Albertirsa Város Önkormányzata 
Postai cím: Irsay Károly utca 2. 
Város: Albertirsa NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám: 

2730 
Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Fazekas László polgármester Telefon: +36 53570053 
E-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu Fax: +36 53370175 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: www.albertirsa.hu  
A felhasználói oldal címe: www.albertirsa.hu 
 
I.2) Közös közbeszerzés 
I.1) Név és címek 
Hivatalos név: Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 
Postai cím: Dózsa György u. 23. 

Város: Albertirsa NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám: 
2730 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Györe Zsuzsa Telefon: +36 53571092 
E-mail: segitohaz@gmail.com Fax: +36 53571092 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: www.albertirsa.hu  
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A felhasználói oldal címe: www.albertirsa.hu 
 
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő 
nevét) Albertirsa Város Önkormányzata 
o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került 
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és 
azonosítószámát) 
□ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
□ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 
 
I.3) Kommunikáció 
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhetők a következő címen:  

www.albertirsa.hu/kozbeszerzesek_kozetkeztetes  menü pont alatt 

o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 
következő helyről érhető el: (URL) 
További információ a következő címen szerezhető be 
o a fent említett cím 
 
X másik cím:  

Topil-Projekt Kft.  

Magyarország, 1132 Budapest, Váci út 34. 5. em. 69. 

Kapcsolattartó személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 
Lajstromszám: 00221 

Tel: +36 304114927 

Fax: +3653370175 

e-mail: topil@topil.hu 

 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
□ elektronikus úton: (URL) 
o a fent említett címre 
X a következő címre:  
Albertirsa Város Önkormányzata, Magyarország 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. titkárság  
□ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem 
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 
I.4) Az ajánlatkérő típusa 
□ Központi szintű □ Közszolgáltató 



 

 6 

 

 

X Regionális/helyi szintű 
□ Közjogi szervezet 

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

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
X Általános közszolgáltatások 
□ Honvédelem 
□ Közrend és biztonság 
□ Környezetvédelem 
□ Gazdasági és pénzügyek 
□ Egészségügy 

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

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
□ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 
□ Villamos energia 
□ Földgáz és kőolaj kitermelése 
□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 
kitermelése 
□ Víz 
□ Postai szolgáltatások 

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

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása  Hivatkozási szám: - 
II.1.2) Fő CPV-kód: 55520000-1 élelmezési szolgáltatások 
 
Kiegészítő CPV-kód: 55524000-9 iskolai élelmezési szolgáltatások 
                                   55521100-9 ebédszállítási szolgáltatások 
 
II.1.3) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város 
közigazgatási területén főzőkonyha üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda 
településeken szociális étkeztetés ellátása. 
II.1.5) Becsült érték: [1] Pénznem: HUF 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
A becsült érték (szám) technikai okokból, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel 
végett került feltüntetésre. 
II.1.6) Részekre bontás: nincs részajánlattételi lehetőség. 
o Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók 
 o valamennyi részre  
 o legfeljebb a következő számú részre: [ ]  
 o csak egy részre 
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□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 
ítéljen oda szerződéseket: 
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt figyelemmel arra, hogy ajánlatkérőnek csupán 1 db 
főzőkonyha áll rendelkezésére Albertirsa város közigazgatási határán belül, melyről a szolgáltatás 
teljesítését elvárja annak racionális működtetése érdekében, továbbá a részajánlattétel gazdasági 
szempontból is ésszerűtlen lenne, veszélyeztetné az ellátásbiztonságot. 
II.2) A közbeszerzés ismertetése 
II.2.1) Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa 
Város közigazgatási területén, szociális étkeztetés biztosítása 
Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda településeken 

Rész száma:  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód: 55520000-1 
Kiegészítő CPV-kód: 55524000-9    55521100-9 
II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyarország, 2730 Albertirsa, Gyözelem u. 2. A szolgáltatást 
Albertirsa Város közigazgatási területén, továbbá Ceglédbercel és Mikebuda településeken kell 
ellátni. 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 
követelmények meghatározása) 
 
Albertirsa Város közigazgatási területén gyermek-, diák- és felnőtt korcsoportok részére 
közétkeztetés biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően, 
az alábbi intézményekben: 
 

Tessedik Sámuel Általános Iskola (Albertirsa, Győzelem u. 2.) 
Tessedik Sámuel Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics u. 2.) 
Napsugár Óvoda (Albertirsa, Pesti út 29.) 
Tündérkert Óvoda (Albertirsa, Luther u.8.) 
Mazsola Óvoda (Albertirsa, Dózsa Gy. u.11.) 
Nyitnikék Óvoda (Albertirsa, Ady E. u. 25.)  
Lurkó Bölcsőde (Albertirsa, Baba u. 1.) 

 
Továbbá Albertirsa, Mikebuda és Ceglédbercel településeken szociális étkeztetés biztosítása 
házhozszállítással.  
 
Napi átlag adag számok: 
  
Tessedik Sámuel Általános Iskola (Albertirsa, Győzelem u. 2.) 
Típus: főző - és tálalókonyha, tálalás a szolgáltató által  
tízórai: 132 adag/nap, ebéd: 179 adag/nap, uzsonna: 118 adag/nap. 
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Tessedik Sámuel Általános Iskola (Albertirsa, Táncsics u. 2.) 
Típus: Szállítási pont, tálalás az intézmény által 
tízórai: 57 adag/nap, ebéd: 65 adag/nap, uzsonna: 53 adag/nap. 
 
A Tessedik Sámuel Ált. Isk. viszonylatában felmerülő diétás étkeztetések: 
gluténmentes (csak ebéd) – éves adagszám: ~254 adag 
gluténmentes (napi háromszori étkezés) – éves adagszám: ~179 adag 
tejmentes (napi háromszori étkezés) – éves adagszám:  ~180 adag 
 
A Tessedik Sámuel Ált. Iskolák (Albertirsa, Győzelem u. 2. és Táncsics u. 2.) tekintetében feltüntetett 
éves diétás adagszámok benne foglaltatnak az iskolák vonatkozásában feltüntetett adag/nap 
számokban, 
  
Napsugár Óvoda (Albertirsa, Pesti út 29.) 
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által 
tízórai: 42 adag/nap, ebéd: 42 adag/nap, uzsonna: 42 adag/nap. 
 
Tündérkert Óvoda (Albertirsa, Luther u.8.) 
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által 
tízórai: 26 adag/nap, ebéd: 26 adag/nap, uzsonna: 26 adag/nap. 
 
Mazsola Óvoda (Albertirsa, Dózsa Gy. u.11.) 
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által 
tízórai: 46 adag/nap, ebéd: 46 adag/nap, uzsonna: 46 adag/nap. 
 
Nyitnikék Óvoda (Albertirsa, Ady E. u. 25.)  
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által 
tízórai: 63 adag/nap, ebéd: 63 adag/nap, uzsonna: 63 adag/nap 
 
Az Óvodák viszonylatában felmerülő diétás étkeztetések: 
tejmentes (napi háromszori étkezés) – éves adagszám: ~ 440 adag 
 
Az óvodák tekintetében feltüntetett éves diétás adagszám benne foglaltatik az óvodák vonatkozásában 
feltüntetett adag/nap számokban. 
 
Lurkó Bölcsőde (Albertirsa, Baba u. 1.) 
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által 
reggeli: 21 adag/nap, tízórai: 21 adag/nap, ebéd: 21 adag/nap, uzsonna: 21 adag/nap.  
 
Felnőtt dolgozói étkezés (19-69 év) csak ebéd:  60 adag/nap 
 
Felnőtt, szociális étkeztetés házhozszállítás keretében: 
Albertirsa közigazgatási területén: 35 adag/nap 
Ceglédbercel közigazgatási területén: 5 adag/nap 
Mikebuda közigazgatási területén: 5 adag/nap 
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A fent meghatározott várható napi mennyiségektől + 30 % eltérés lehetséges. 
A fent meghatározottaktól eltérő diétás ételkészítési igényt is köteles nyertes ajánlattevő kielégíteni. 
 

Az ételadagok elkészítésének helyszíne: az önkormányzat tulajdonában álló, nyertes ajánlattevő 
részére átadásra kerülő 2730 Albertirsa, Győzelem. u. 2. szám alatti főzőkonyhában történik. 

Nyertes ajánlattevő feladata élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások komplett és komplex  
ellátása, valamint konyhafejlesztési/felújítási feladatok megvalósítása a fenti becsült mennyiségek 
figyelembe vételével. 
 
A nyersanyagnorma az Ajánlatkérő mindenkor hatályos a térítési díjakra vonatkozó önkormányzati 
rendelete szerint, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként bocsát rendelkezésre.  
 
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szolgáltatás ellátásával összefüggésben a rovar és rágcsálóirtás 
elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon- és tűzvédelmi feladatok 
ellátása, élelmiszer biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges 
árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése. Fentiek alapján Ajánlatkérő 
beszerzési igénye többszörösen is összetett. 
 
Nyertes ajánlattevő feladata a diétás étkezés szükség szerinti biztosítása, a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szerint, mennyiségi 
korlát nélkül azzal, hogy nyertes ajánlattevő nem jogosult a diétás ételadagokért felárat igényelni. 
 
A nyertes ajánlattevő feladata: általános étkeztetés, azzal, hogy glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, 
tejcukor érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell Ajánlatkérő erre 
vonatkozó megalapozott igénye esetén.  
 
A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat a fent meghatározott - általa 
üzemeltetésre átvett - főzőkonyhában készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját 
költségén köteles a meghatározott határidőig a teljesítési helyekre (tálalókonyhák és szállítási pontok) 
szállítani. Az oktatási intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett 
kapacitású teljesítést (szünidei étkeztetés kötelező biztosítása esetén) biztosítani kell! 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban található eszközlista szerint meglévő eszközöket a 
teljesítéshez rendelkezésre bocsátja, a teljesítéshez szükséges minden további eszköz biztosítása 
nyertes ajánlattevő feladata azzal, hogy azokat ajánlattevő a szerződés lejártakor köteles a 
szerződésben rögzítettek szerint ajánlatkérő tulajdonába adni. A teljesítési időszakban a tálaló és 
étkészletek, ill. Ajánlatkérő által átadott bármilyen eszköz, felszerelési tárgy pótlását a nyertes 
ajánlattevő biztosítja.  
 
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumok mellékleteiben részletezett beruházások 
végrehajtása (építési beruházás) a szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül.  
 
Tálaló és étkészletek, szállítóedényzet mosogatása az üzemeltetésre átvett konyha vonatkozásában 
nyertes ajánlattevő feladata, a szállítási pontok esetén az adott intézmény feladata. 
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Albertirsa Város Önkormányzata részére nyertes ajánlattevő mindösszesen 600.000.- Ft + ÁFA / hó 
bérleti díjat, valamint rezsi költséget fizet havi számlázási gyakorisággal az üzemeltetésre átvett 
ingatlan után. 
 
A nyertes Ajánlattevőnek a teljesítési időszak alatt folyamatosan rendelkeznie kell a beszerzés tárgya 
szerinti (közétkeztetés), legalább 50 millió Ft/év, és 20 millió Ft/káresemény nagyságú 
felelősségbiztosítással, melynek igazolása szerződéskötési feltétel. 
II.2.5) Értékelési szempontok: a legjobb ár-érték arány  
 
X Az alábbi értékelési szempontok 
 
MEGNEVEZÉS SÚLYSZÁM 

1. Nettó szolgáltatási díj mindösszesen (lásd ajánlati ár részletezése a 
közbeszerzési dokumentumokban) (Ft) 

65 
 

2. A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való 
megfelelése, minősége 

2.1 Étlapok minősége 
2.2. Változatossági mutató  

35 
 
30 
5 

3. Ajánlati felhívás M3. b) alpontjában bemutatott diétás szakács 
végzettségű szakembernek az alkalmassági követelményen felüli 
többletgyakorlata (tapasztalata) hónap mértékegységben 

5 
 
 
 

4. Ajánlati felhívás M3. a) alpontjában bemutatott szakács végzettségű 
szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többletgyakorlata 
(tapasztalata) hónap mértékegységben 

5 

 
o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont - Megnevezés: ld. fent / Súlyszám: ld. fent 
II.2.6) Becsült érték:  

Érték Áfa nélkül: [ ..] Pénznem: HU 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke) 
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Időtartam hónapban: [62] vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható X igen  �nem  
A szerződéses időtartamot Felek további 60 hónappal meghosszabbíthatják, feltétel a szerződésszerű 
teljesítés. 
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ 
(nyílt eljárás kivételével) 



 

 11 

 

 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem 
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók □ igen X nem Opciók leírása: 
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk 
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos □ 
igen X nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
II.2.13) További információ 
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
III.1) Részvételi feltételek 
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
 
A kizáró okok felsorolása: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - 
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.  
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában 
nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.   
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  
nem 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: - 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 
 
 
 
 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 
meghatározása: 

 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi 
pontokban meghatározott követelmények közül 
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon 
nem felel meg: 
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P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §  
(1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő 
saját, vagy jogelődje az eljárást megindító 
hirdetmény feladását megelőző utolsó két lezárt 
üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves 
beszámolójának a benyújtása egyszerű 
másolatban, amennyiben a beszámoló(k) a 
céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető(k), úgy csatolni kell az erről szóló 
nyilatkozatot. 
Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához 
szükséges irattal azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
(közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni.) 
Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához 
szükséges irattal azért nem rendelkezik, mert 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében 
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát (321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3)). 
 
P.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §  
(1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az 
előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozó közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) 
származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy 
Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
 
Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához 
szükséges irattal azért nem rendelkezik, mert 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében 
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 

 
P.1. Adózott eredménye az eljárást megindító 
hirdetmény feladását megelőző utolsó két lezárt 
üzleti év bármelyikében negatív volt. (Ha az 
ajánlattevő az Eljárást megindító felhívás P1. 
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő 
alkalmasságát, ha a működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó 
- általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele eléri a 85 millió Ft értéket.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.2. Az ajánlattételt megelőző két 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 
közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó 
nettó árbevétele nem éri el évente a 64 millió Ft-
ot. 
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követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát (321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3)). 
 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek való megfeleléshez más szervezet 
vagy személy kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 
65. § (7)-(8) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat 
és dokumentumokat is csatolnia kell. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdés irányadó. 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
 
 
 
M.1. Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozata a felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított elmúlt 36 hónapban teljesített 
legjelentősebb közétkeztetési szolgáltatásairól 
vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott 
igazolások a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
23. §-a szerint. (Legalább a teljesítés ideje (kezdő 
és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél 
megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az 
ellenszolgáltatás mennyisége vagy összege, és 
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt-e). 
 
 
 
 
 
 
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. 
§ (3) bekezdése c) és g) pontja alapján, 
figyelemmel a 24. § (3), (4) bekezdésére is 
csatolandó a vonatkozó: 
- MSZ EN ISO 9001:2015 minőségbiztosítási 
rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az 
Európai Unió más tagállamában bejegyzett 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem 
került meghatározásra, ennek indokolása: 
 
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 36 
hónapban nem rendelkezik 12 hónapon keresztül 
folyamatosan teljesített (ide nem értve a tanéven 
kívüli szünetidőszakot) legalább egy db 
közétkeztetési szolgáltatás tárgyú referenciával, 
ahol a szolgáltatás elérte a napi 330 adag ebédet, s 
tartalmazta a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 
szerinti (tárgyi szerződésben is ellátandó) 
korcsoport (1-3 év, 4-6 év, 7-10 év, 11-14 év, 19-
69 év) mindegyikének ellátását. Referenciaként 
folyamatban lévő szolgáltatás is elfogadható, ha 
legalább rendelkezik már 12 hónap teljesítési 
időszakkal.  
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás 
megrendeléseket veszi figyelembe. 
 
 
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik  
- MSZ EN ISO 9001:2015, és 
- MSZ EN ISO 22000:2005, és 
- MSZ EN ISO 14001:2015 és 
tanúsítványokkal, vagy ezekkel egyenértékű 
tanúsítványokkal, illetve nem csatolja a 
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szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, 
illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. 
§ (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések leírása; 
- MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonság 
irányítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal 
egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 
tanúsítvány, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel 
egyenértékű élelmiszer biztonsági intézkedések 
leírása; 
- MSZ EN ISO 14001:2015 környezetvédelmi 
vezetési rendszer tanúsítvány, vagy azzal 
egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 
tanúsítvány, illetőleg a a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az 
ezzel egyenértékű környezetvédelmi 
követelmények megvalósítása érdekében tett 
intézkedéseinek részletes leírása; 
 
M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. 
§ (3) bekezdése b.) pontja alapján azoknak a 
szakembereknek a megnevezése, képzettségük 
ismertetése szükséges, akiket a teljesítésbe be 
kívánnak vonni. A szakemberek vonatkozásában 
csatolandó a képesítést igazoló okirat másolata, 
rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a saját 
kezűleg aláírt önéletrajz, mely alátámasztja a 
releváns szakmai tapasztalati évek számát, ill. 
tartalmazza a jelenlegi munkáltató megnevezését. 
 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
feltételeknek való megfeleléshez más szervezet 
vagy személy kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 
65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és 
dokumentumokat is csatolnia kell. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdés irányadó. 

minőségbiztosítás, és/vagy élelmiszer biztonság 
és/vagy a környezetvédelmi követelmények, 
megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek 
részletes leírását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik legalább: 
a) 1 fő szakács képzettségű, legalább 5 éves 
gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező 
szakemberrel, és 
b) 1 fő diétás szakács képzettségű, legalább 2 éves 
gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező 
szakemberrel, és 
c) 1 fő legalább 5 éves szakmai gyakorlattal 
(élelmezésvezetői feladatkörben végzett 
tevékenység) rendelkező élelmezésvezető 
képzettségű szakemberrel, valamint 
d) 1 fő felsőfokú v. emelt szintű vendéglátó 
menedzser végzettséggel rendelkező 
szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 
 

A szakmai gyakorlat időtartama a végzettség 
megszerzésétől legfeljebb a jelen felhívás 
feladásának időpontjáig terjedhet, és az időben 
párhuzamos munkavégzés csak egyszeresen 
vehető figyelembe. 
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők 
esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

- 
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 

 
A szerződésben az alábbi kötbérek kerülnek kikötésre, az alábbiak szerint: 
 
Meghiúsulási kötbér  
Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítés olyan okból, amelyért felelős, 
meghiúsul. Meghiúsulási kötbér fizetendő, amennyiben az adott szállítási napra egyáltalán nem 
történik szállítás, vagy ha a késedelem meghaladja a 2 órát. A kötbér számítási alapja: a nem 
teljesítéssel érintett ételszállítmány adott napra számított nettó ellenértéke, a szállítás elmaradás 
esetén 100% -a, a 2 órát meghaladó késedelem esetén annak 30 %-a.   
Kettő alkalommal dokumentáltan igazolt nem teljesítési kifogás (meghiúsulás) esetén Megrendelő 
jelen szerződés felmondását kezdeményezheti. 
Amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítésétől egyoldalúan eláll, illetve, ha a Megrendelő a 
szerződés súlyos szerződésszergésre hivatkozással történő felmondásáról dönt, úgy Vállalkozó 
5.000.000.-Ft meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
 
Késedelmi kötbér 
A Szolgáltató késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, amennyiben elmulasztja a 
szerződéses kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését, azaz  a szerződésben foglalt teljesítési 
időponthoz képest legfeljebb 1 órát késik. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített 
mennyiség nettó értékére vetítve napi 20 % kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális 
mértéke a szerződés nettó értékének 10 %-a. 
Kettő alkalommal dokumentáltan igazolt késedelmes teljesítés esetén Megrendelő a szerződés 
felmondását kezdeményezheti. 
 
Hibás teljesítési kötbér  
A Szolgáltató hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles abban az esetben, amennyiben, a heti étlap 
tervezése, biztosítása során nem a szerződésben foglaltak szerint jár el, vagy, ha a Megrendelőnek a 
leszállított étellel kapcsolatosan a szerződésben részletesen ismertetettek szerinti mennyiségi, 
tartalmi, vagy fogyaszthatósági kifogása merül fel. A hibás teljesítési kötbér számítási alapja: a hibás 
teljesítéssel érintett étel szállítmány nettó ellenértéke, mértéke annak 10 %-a. 
Nem megfelelő minőségű teljesítés gyanúja esetén a Megrendelőnek jogában áll külső szakértőt vagy 
laboratóriumot felkérni az átadott élelmiszerekből vett minta vizsgálatára, illetve a minta alapján a 
megállapítások rögzítésére.  
Kettő alkalommal dokumentáltan igazolt hibás teljesítés esetén Megrendelő a szerződés felmondását 
kezdeményezheti. 
 
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, számlázás havonta biztosított. Vállalkozó a teljesítésigazolást a 
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig nyújtja be Megrendelőnek, Megrendelő a teljesítésigazolást a 
teljesítésigazolás beérkezését követő 5. napig igazolja, mely alapján Vállalkozó szabályszerűen 
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benyújtja számláját Ajánlatkérő nevére, címére. A számlát Megrendelő átutalással egyenlíti ki 30 
napon belül, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (5) 
bekezdésére is. 
 
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A 
késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §. §-ában foglaltak az irányadóak. 
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint. 
Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bekezdés is irányadó. 
 
További részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza. 
 
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem 
teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet létrehozását. 
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 
szolgáltatásmegrendelés esetében) 
□ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 
 
A jelen eljárás szerződés-tervezete szerint. 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  
□ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) Az eljárás fajtája 
(klasszikus ajánlatkérők esetében) 
X Nyílt eljárás 
□ Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
o Meghívásos eljárás 
□ Gyorsított eljárás 
Indokolás: 
o Tárgyalásos eljárás  
□ Gyorsított eljárás  
Indokolás: 
o Versenypárbeszéd 
o Innovációs partnerség 

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

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
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o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ]  
□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
□ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 
indokolása:  
Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam 
indokolása: 
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ 
□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan 
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás 
esetében) 
□ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 
lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2 

□ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 
IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ……./…….. (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: ld. a hirdetményben: 2018. március 14. 11.00 óra 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 
megküldésének tervezett napja 

(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 
benyújthatók: magyar 
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [30] (ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  
Dátum: 2018. március 14. Helyi idő: 11.00 óra 
Hely: Albertirsai Polgármesteri Hivatal 
2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. Tárgyaló. 
 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyek és szervezetek külön meghívás nélkül. 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem 
A további hirdetmények közzétételének / megküldésének tervezett ideje:  
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
□ A megrendelés elektronikus úton történik  
□Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
□ A fizetés elektronikus úton történik 
VI.3) További információk: 
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
□ Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény 
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
X Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3 000 000 HUF 
A befizetés teljesíthető ajánlatkérő alábbi fizetési bankszámlaszámára:  
10402977-50505549-55531002  
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint.  
 
Pénzösszeg átutalása (befizetése) esetén legalább a befizetés időpontját szükséges megjelölni az 
ajánlatban, egyéb esetben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia, vagy 
készfizető kezesség biztosításról szóló irat, vagy kötelezvény eredeti példányát kell csatolni az 
ajánlatban. 
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
□ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: - 
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 
X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 
ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése o igen X nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
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érvénytelenné nyilvánítja: - 

Rész száma: - 
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére 
vonatkozó információ 

□ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések 
megkötése.  
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám: 1-100 pont 
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot megadásra kerül: 

 
1. RÉSZSZEMPONT: NETTÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MINDÖSSZESEN  

Az ajánlatkérő a 1. értékelési részszempont esetében az AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE 
elnevezésű „kalkulációs lap” nettó szolgáltatási díj mindösszesen sorában feltüntetett, ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlatot tartalmazó ajánlatra (100 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 2016. 
december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági 
útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. RÉSZSZEMPONT: A SZOLGÁLTATÁS (MINTAÉTREND) DIETETIKAI 
SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉSE, MINŐSÉGE 
 
2.1 Étlapok (szakmai ajánlat):  

A szakmai ajánlatnak minősülő étlapoknak és a hozzá tartozó dokumentumoknak az alábbiakat 
kell tartalmaznia:  
 
Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 37/2014. 
(IV.30.) EMMI rendelet 3. mellékletében feltüntetett energiaszükségleti értékek 
figyelembevételével naponta biztosítandó.  
 
Az ajánlattevő köteles: 
- 20 napos mintaétlapot készíteni augusztus hónap utolsó 10 napjára, illetve szeptember hónap 

első 10 napjára vonatkozó időszakra, napi négyszeri étkezésre (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 
bölcsődei (1-3 éves) korcsoport számára.  
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- 20 napos mintaétlapot készíteni február hónap utolsó 10 napjára, illetve március hónap első 10 
napjára vonatkozó időszakra, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) óvodás (4-6 
éves) korcsoport számára.  

- 20 napos mintaétlapot készíteni november hónap utolsó 10 napjára, illetve december hónap 
első 10 napjára vonatkozó időszakra, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) 
általános iskolás (7-10 éves korcsoport számára).  

- 20 napos mintaétlapot készíteni február hónap utolsó 10 napjára, illetve március hónap első 10 
napjára vonatkozó időszakra, napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános 
iskolás (11-14 éves korcsoport számára).  

- 20 napos mintaétlapot készíteni november hónap utolsó 10 napjára, illetve december hónap 
első 10 napjára vonatkozó időszakra, napi egyszeri étkezésre (ebéd) felnőtt (19-69 éves) 
korcsoport számára.  

 
A mintaétlapokon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, telített zsír-, 
szénhidrát-, hozzáadott cukor-, és sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.  
 
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó étrend 10 személyes 
nyersanyagkiszabásait –  
- étkezésenkénti bontásban, és  
- az alapanyagokat 2x10 napos időszakra összesítve. 

 
Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend 2x10 napra számított 
átlagos energiatartalmát (kcal), fehérje-, zsír- (feltüntetve a telített zsírtartalmat is), szénhidrát-, 
valamint a számított sótartalmat grammban kifejezve, ezenkívül az energiaszázalékban kifejezett 
zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó kimutatást.  Tartalmazza továbbá a tej-, 
tejtermékből származó kalcium összes mennyiségét (mg.). 
 
Az ellenőrzés alapját mindenkor az Ajánlattevő által elkészített étlaphoz tartozó és az ajánlatba 
becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik.  

 
Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely nem felel meg a 
vonatkozó jogszabályoknak, vagy bármely, a szakmai ajánlat részeként előírt dokumentum nem 
kerül csatolásra, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

• 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló jogszabály előírásai. 

• 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi 
előírásokról szóló jogszabály előírásai. 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírásai. 
• 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és 

forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről szóló jogszabály előírásai. 

• 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról előírásai. 
 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az étlapok, nyersanyagkiszabatok és 
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kimutatások kifejezetten olyan ajánlati elemek, melyek a beszerzés tárgyára, a szerződéses 
feltételekre adott tartalmi, szakmai ajánlatot képezik.  
 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek minden esetben fel kell tüntetni, hogy milyen 
szoftverrel készült a nyersanyagkiszabás és étlap.  
 
A fenti előírások alapján az Ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt mintaétlapokat és az 
ennek alapján elkészített nyersanyag-kiszabatokat. Kérjük, a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI 
rendeletben foglaltak szerint készítsék el a mintaétlapokat. Amennyiben a mintaétlap a 
jogszabályban foglaltaknak nem felel meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Definíciók (forrás: A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet, kivéve: össz-zsír, össz-só) 
ü Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a 

meghatározott adagszámban felhasznált, tisztított nyersanyagok tételes mennyiségi 
felsorolásával.  

ü Nyersanyag-kiszabati ív: A közétkeztetőnek nyersanyag-kiszabati ívet kell vezetnie 
(közétkeztetési rendelet 1. melléklet), amelyen feltünteti egy napra vonatkozóan az étkezést 
igénybe vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek és 
italok előállításához szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását.  

ü Az étlapon és a nyersanyag-kiszabati íven az ételekhez felhasznált, tisztított nyersanyag 
alapjául szolgáló élelmiszereket pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a 
csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési adatuk 
szerinti megnevezésükkel kell feltüntetni.  

A fentiekben nem részletezett elemek tekintetében a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásai az 
irányadók. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a szakmai ajánlat nem kerül benyújtásra, az 
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.  
Hiánypótlás / felvilágosítás során csak a szakmai ajánlat nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hibái, hiányosságai javíthatók! 

 
Szakmai ajánlat pontozása: 
 
Ajánlatkérő a pontozás során az adott - fentiek szerint előírt - elem meglétét ellenőrzi és az alábbiak 
szerint pontozza: 
 
Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely nem felel meg a 
vonatkozó jogszabályoknak, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 
Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat pontozza. 
 
A bölcsődés és a 19-69 éves korosztály étlapja feleljen meg a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI 
rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról rendeltnek. A bölcsődés 
és a 19-69 éves korosztály étlapja nem kerül pontozásra. 
 
A további étlapok (összesen 3 db): óvodás korosztály 1 db, általános iskola 7-10 éves 1 db és 11-14 
éves korosztály 1db étlapjai) az alábbiak szerint kerülnek pontozásra: 
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Pontozás 
szempontjai 

Elérhető pontszámok étlaponként 

Az étlap minden hetében (4x5 nap) teljesül: 
Teljes kiőrlésű 
gabona alapú 
élelmiszer 
biztosítása 

1 pontot kap 3 pontot kap 5 pontot kap 
Megfelel a hatályos 
rendeletnek: naponta 
egyszer egy adag 
teljes kiőrlésű gabona 
alapú élelmiszer 
szerepel az étlapon 
minden nap. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag 
teljes kiőrlésű 
gabonaféle szerepel 
az étlapon minden 
nap, és hetente (5 
nap) legalább 6 
adag teljes kiőrlésű 
gabonafélét 
biztosít. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag 
teljes kiőrlésű 
gabonaféle szerepel 
az étlapon minden 
nap, és hetente (5 
nap) legalább 7 vagy 
annál több adag 
teljes kiőrlésű 
gabonafélét biztosít. 

Az étlap minden hetében (4x5 nap) teljesül: 
Friss zöldség- ide 
nem értve a 
burgonyát - és 
gyümölcs biztosítása 

1 pontot kap 3 pontot kap 5 pontot kap 
Megfelel a hatályos 
rendeletnek: naponta 
egyszer egy adag friss 
zöldség vagy 
gyümölcsféle szerepel 
az étlapon minden 
nap. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag 
friss zöldség vagy 
gyümölcsféle 
szerepel az étlapon 
minden nap, és 
hetente (5 nap) 
legalább 7 adag 
friss zöldség vagy 
gyümölcsfélét 
biztosít. 

Naponta legalább 
egyszer egy adag 
friss zöldség vagy 
gyümölcsféle 
szerepel az étlapon 
minden nap, és 
hetente (5 nap) 
legalább 8 vagy 
annál több adag friss 
zöldség vagy 
gyümölcsfélét 
biztosít. 

Az étlap mind a 2x10 napjában teljesül: 
Hal biztosítása 1 pontot kap 3 pontot kap 5 pontot kap 

Megfelel a 
rendeletnek: 10 nap 
alatt legalább egy 
adag halat biztosít a 
napi háromszori 
étkezés során. 

10 nap alatt 
legalább két adag 
halat biztosít a napi 
háromszori étkezés 
során, ebből 
legalább egyet ebéd 
részeként. 

10 nap alatt legalább 
három adag halat 
biztosít a napi 
háromszori étkezés 
során, ebből legalább 
egyet ebéd 
részeként. 

 
Az így elérhető pontszámok érvényes ajánlat esetén: minimum 9 pont (3x3pont), maximum 45 pont 
(3x15pont). 
 
Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely nem felel meg a 
vonatkozó jogszabályoknak, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A szakmai ajánlatok pontozását követően a legmagasabb pontszámot elért ajánlat 100 pontot 
kap, a többi ajánlat pontszámának meghatározása pedig az egyenes arányosítás módszerével 
történik a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklet A. 1. bb) pontja alapján. 
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2.2 Változatossági mutató:  

 
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásaira figyelemmel az étrend összeállításánál biztosítani 
kell, hogy a fenti változatossági mutató az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap 
melegétkezéseinek vonatkozásában ne legyen kisebb 60-nál, és az egymást követő kétszer tíz 
élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő. 

 
Fentieknek megfelelően a változatossági mutató értékelésére az ajánlattevő szakmai ajánlatában az 
óvodás korcsoportra bemutatott 20 napos mintaétrend tartalma alapján kerül sor. A rendeletben 
foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő által bemutatott változatossági mutató értéke minimum 60 
kell, legyen a mintaétrend alapján, ez az érték kapja a minimum pontszámot (1 pont). Azt az 
ajánlatot, melyben a változatossági mutató értéke 60-nál kevesebb, Ajánlatkérő érvénytelennek 
nyilvánítja. 
 

Változatossági mutató 
 

V = 
levesf + húsf + főzelékf + köretf  
levese + húse + főzeléke + körete  

X 100 

 
V = változatossági mutató 
f = féleségek száma: nyersanyag és ételkészítési technológiák kombinációját tekintve 
e = előfordulások száma 

 
A legmagasabb változatossági mutató értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 
értékelési pontszámot (100 pont), a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva 
egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. 

 
P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min 
 
ahol: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max:  a pontskála felső határa 
P min:  a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Az így meghatározott pontszámok az értékelési alszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal 
kerülnek felszorzásra.  

 
A két alszempontra kapott szorzat összeadásra kerül. 
 
3. RÉSZSZEMPONT:  AJÁNLATI FELHÍVÁS M3. b) ALPONTJÁBAN BEMUTATOTT 
DIÉTÁS SZAKÁCS VÉGZETTSÉGŰ SZAKEMBERNEK AZ ALKALMASSÁGI 
KÖVETELMÉNYEN FELÜLI TÖBBLETGYAKORLATA (TAPASZTALATA) HÓNAP 
MÉRTÉKEGYSÉGBEN 
 



 

 24 

 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a diétás 
szakács végzettségű, gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakembernek az alkalmassági 
követelményen felüli többlet gyakorlata (tapasztalata) esetében a 24 hónapon túli, plusz 36 hónapot 
tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő felhívja az 
Ajánlattevők figyelmét, hogy negatív szám nem lehet a 24 hónapon túli szakmai tapasztalat, mert 
ebben az esetben az érintett Ajánlattevő nem fog megfelelni a felhívás M3. b) alpontjában foglalt 
alkalmassági követelménynek. Amennyiben Ajánlattevő 0 értékű megajánlást tesz, (tehát 24 hónap 
szakmai tapasztalata van) abban az esetben a legalacsonyabb értékelési pontszámot kapja. 
 
Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a 
maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet 
segítségével.  
 
P = Avizsgált /Alegjobb  * (Pmax - Pmin) + 1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
 
 
4. RÉSZSZEMPONT: AJÁNLATI FELHÍVÁS M3. a) ALPONTJÁBAN BEMUTATOTT 
SZAKÁCS VÉGZETTSÉGŰ SZAKEMBERNEK AZ ALKALMASSÁGI 
KÖVETELMÉNYEN FELÜLI TÖBBLETGYAKORLATA (TAPASZTALATA) HÓNAP 
MÉRTÉKEGYSÉGBEN 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a szakács 
végzettségű, gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakembernek az alkalmassági 
követelményen felüli többlet gyakorlata (tapasztalata) esetében a 60 hónapon túli, plusz 36 hónapot 
tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő felhívja az 
Ajánlattevők figyelmét, hogy negatív szám nem lehet a 60 hónapon túli szakmai tapasztalat, mert 
ebben az esetben az érintett Ajánlattevő nem fog megfelelni a felhívás M3. a) alpontjában foglalt 
alkalmassági követelménynek. Amennyiben Ajánlattevő 0 értékű megajánlást tesz, (tehát 60 hónap 
szakmai tapasztalata van) abban az esetben a legalacsonyabb értékelési pontszámot kapja. 
 
Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a 
maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet 
segítségével.  
 
P = Avizsgált /Alegjobb  * (Pmax - Pmin) + 1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
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Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
 
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
□ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 
X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 
ajánlatok értékelését követően végzi el. 
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
VI.3.12) További információk: 
 
1. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok fordítását is be kell nyújtani az ajánlatban, 
közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy azt megelőzően. 
Amennyiben az idegen nyelven készült dokumentum felelős fordítását ajánlattevő saját maga készíti 
el, cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy a kérdéses idegen nyelvű dokumentummal kapcsolatban a 
fordítást ő végezte el, a fordításhoz szükséges magas szintű idegen nyelvismerettel és fordítási 
kompetenciákkal rendelkezik, és a fordítás eredményeképpen megadott magyar nyelvű szöveg 
tartalmilag kifogástalanul adja vissza az idegen nyelvű dokumentumban foglaltakat. Joghatás 
kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (fordítás esetén a fenti feltételnek megfelelően fordított 
és nem hiteles fordítás esetén a hozzá mellékelt, fenti tartalmú cégszerű nyilatkozattal ellátott) 
dokumentumok alkalmasak. A jelen közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során 
a hivatalos nyelv a magyar. 
 
2. A határidőknél az interneten elérhető http://www.pontosido.hu budapesti pontos idő adatok az 
irányadók. 
 
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
4. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fűzve papír alapon, valamint 
elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD-n) PDF formátumban zárt csomagolásban kell elkészíteni és 
benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Ajánlat közétkeztetési szolgáltatás 
nyújtására” Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!”. Az ajánlat minden oldalát 
(az üreseket nem kell, de lehet) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat feltüntető 
tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő I.1. pont szerinti címén (2730 
Albertirsa, Irsay K. u. 2.) sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. A 
postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni továbbá: „Felbontás nélkül azonnal 
a címzetthez továbbítandó.” Személyes leadás, ill. futárszolgálattal történő benyújtás esetén az I.3. 
pontban megadott irodába (Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. 
titkárság) kell benyújtani az ajánlatot. Ajánlattevő az ajánlat személyes megbízott útján történő 
leadásakor számoljon azzal, hogy a felhívásban feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, 
illetve a megjelölt helyiségbe történő elkísérés több percet is igénybe vehet! Ajánlatkérő a személyes, 
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ill. futárral történő kézbesítés esetén csak az e pontban meghatározott irodába és a felhívásban 
meghatározott határidőig leadott ajánlatot tekinti határidőre beérkezettnek! A felhívásban pontosan 
meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlat beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az 
ajánlatok leadása személyes, ill. futárral történő kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 
óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 08:00-10:55 óráig 
történhet. 
 
5. Gazdasági társaság ajánlattevőnek, megnevezett alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásához 
igénybevett gazdasági szereplőnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatának ajánlatkérő általi 
bekéréséhez meg kell adnia az adószámát, vagy cégjegyzékszámát. 
 
6. Az ajánlatot, valamint az ajánlatban becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, 
aki(k) jogosultak ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve 
nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási 
címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) - ajánlattevő, az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is (másolatban elfogadható). 
 
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdésében, a 68. § (4) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozóan. 
 
8. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell: 
- a közös ajánlattevők által kötött és cégszerűen aláírt megállapodást, melynek tartalmaznia kell az 
ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköri megosztás 
bemutatását, illetve azon ajánlattevő (és személy) megjelölését, aki a közös ajánlattevőket az eljárás 
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet 
(Kbt. 35. § (2) és (4) bekezdés); 
- a kijelölt közös képviselő személy aláírás mintáját is tartalmazó - valamennyi ajánlattevő által 
cégszerűen aláírt - meghatalmazást; 
- a valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot eredeti vagy hiteles 
másolatú példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal (Kbt. 35. § (6) 
bekezdés). 
 
9. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban 
benyújthatóak, kivéve az ajánlati nyilatkozatot, ill. az ajánlati biztosítékot. 
 
10. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át 
az ajánlatkérőre. 
 
11. Az ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, 
és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot kizárólag magyar 
nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum 
minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek.  
 
12. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 



 

 27 

 

 

alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a 
teljesítés napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 
13. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel 
(személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 
 
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. 
 
15. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket. 
 
16. Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési dokumentumot elektronikusan, korlátlanul és teljes 
körűen, illetve térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére az I.3) pontban 
megadott url címen. Ajánlatkérő az eljárás megindításáról, ill. valamennyi új dokumentumról, 
tájékoztatásról elektronikus aláírással ellátott elektronikus levélben értesíti gazdasági szereplőket a 
„Dokumentáció átvételi elismervény” tárgyú dokumentumban megadott e-mail címen. Az I.3) 
pontban megadott címen elérhető Dokumentáció átvételi elismervény kitöltött és cégszerűen 
aláírt példányának megküldésével jelezhetik a gazdasági szereplők az eljárásban részvételi 
szándékukat. Ajánlatkérő azon gazdasági szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a fenti 
átvételi elismervényt kitöltve és cégszerűen aláírva szkennelt formában elektronikus úton 
megküldik a következő e-mail címekre: toszegi.aniko@albertirsa.hu, ÉS topil@topil.hu.  
 
17. Az ajánlatkérő a felhívás M1 pontjában a műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt 
alkalmassági feltételnél olyan referencia munkát fogad el, ahol az előírt feladatot maga az ajánlattevő, 
vagy az ajánlattevő oldalán a referencia igazolásához igénybe vett azon szervezet, aki a referencia 
tekintetében kiírt alkalmassági követelmény igazolásába részt vesz, maga végzett el ténylegesen. 
Ezért a referencia teljesítésének bemutatásánál meg kell adni a saját teljesítés mértékét százalékban. 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) 
bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére 
vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki 
az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 
igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett 
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó 
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
 
18. A Kbt. 73. § (1) bek. e) és pontja alapján – figyelemmel a 73. § (4) bekezdésére -  érvénytelen az 
ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlattevő 
ezért köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, 
ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást 
az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 
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19. 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 vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
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. 
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor 
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a 
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, 
amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 
 
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 
 
21. További információ kizárólag az I.3 pontban meghatározott címen, kizárólag faxon vagy e-mail 
útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. Az ajánlatkérőt nem kötik azok az információk, 
amelyeket nem a megjelölt módon szerez be az ajánlattevő. 
 
22. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés 
teljes időtartama alatt biztosítani fogja az ételszállításra alkalmas és a szükséges engedélyekkel 
rendelkező szállítójárművet, továbbá elfogadja azt, hogy amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor az 
ajánlatkérő a szerződés felmondására jogosulttá válik. 
 
23. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, mely szerint vállalja, hogy a szerződés hatálya alatti 
teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak 
mellett a gyakorlatban is megvalósíthatók. 
 
24. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az üzemeltetendő főzőkonyha vonatkozásában. Találkozási 
helyszín: 2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. alatt kerül sor  2018. február 27-én 11.00 órakor. 
 
25. Ajánlatkérő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők 
figyelmet, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolásait a P1-P2 pontok és a M1-M3 pontok 
vonatkozásában a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban 
állapítja meg. 
 
26. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdés 
szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon 
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belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az 
ajánlattevőket. A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján meghosszabbodott 
ajánlati kötöttség időtartamán belül, a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium 
leteltét követően kerül sor. 
 
27. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő valamely a felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt 
vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja 
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 
ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás 
elektronikus elérhetősége. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
 
28. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
 
29. Jelen felhívás II.2.7. pontjában feltüntetett szerződéses időtartam lejáratát megelőző 2. hónap első 
napjáig Felek jogosultak egyoldalú jognyilatkozattal a jelen szerződést változatlan feltételek mellett 
további 60 hónap időtartamra meghosszabbítani. Feltétel a szerződésszerű teljesítés. 
 
30. A közbeszerzési eljárás bonyolítója ajánlatkérő képviseletében: Földesiné Töpper Ilona felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 221. 
 
31. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
 
Hirdetmény feladásának dátuma: 2018. február 16. 
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III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK 

 
Általános információk 
 
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
II. Rész, 21. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Kbt. III. Részét alkalmazva, a nyílt 
eljárás szabályainak figyelembevételével kerül lebonyolításra. 
 
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció gazdasági szereplők részére történő rendelkezésre 
bocsátásával ajánlatkérő célja az, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő 
ajánlatot tehessenek. 
 
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok  
 
3) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). 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 (kiegészítő 
tájékoztatás megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. 
§]), az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását 
a 3) pont szerinti képviselőnek küldi meg. 
 
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 
 
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 
 
7) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében: 
 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be 
másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet 
részt,  
c)  más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 
 
8) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését 
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra 
vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
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Közbeszerzési dokumentumok megküldése 
 
9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági 
szereplők számára elektronikus úton, - korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívásban jelzettek szerint.  
A www.albertirsa.hu/kozbeszerzesek_kozetkeztetes címen elérhető „Dokumentáció 
átvételi elismervény” kitöltött és cégszerűen aláírt példányának megküldésével 
jelezhetik a gazdasági szereplők az eljárásban részvételi szándékukat. Ajánlatkérő 
azon gazdasági szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a fenti átvételi elismervényt 
kitöltve és cégszerűen aláírva szkennelt formában elektronikus úton megküldik a 
következő e-mail címekre: toszegi.aniko@albertirsa.hu, ÉS topil@topil.hu. 
 
Üzleti titok 
 
10) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala 
a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő 
által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra, (Kbt. 44. § (1) bek.). 
 
A közbeszerzési dokumentumok benyújtása  
 
11) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban 
történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 
(különösen garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem 
elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint 
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia.  
 

Az ajánlatot az alábbiak fegyelembe vételével kell benyújtani 

Formai követelmények: 

- Ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen, másik része pedig az ajánlat lapján. 
- Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 
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lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni.  
 
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk 
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy – 
a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban 
(CD/DVD), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, 
de nem módosítható .pdf fájlformátumban. 
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság 
igazolásában közreműködő szervezet (vagy személy) által készített – 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. 
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a 
kötetek számát. 
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel 
kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:  
 

„Ajánlat közétkeztetési szolgáltatás nyújtására” 
 

 Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!” 
 
feliratokkal ellátva kell beadni Albertirsa Város Önkormányzata 2730 Albertirsa, Irsay 
K. u. 2. Titkárság címre. 

 
Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott 
példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az 
ajánlat, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 
 
12) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 
felelős fordítását is elfogadja. 

 
13) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
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14) A Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi/beérkezési határidőt csak 
hosszabbítani lehet, az ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok 
alkalmazásával [55. §]. 
 
15) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, 
 a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. 

§-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) 
bekezdés] teljesíteni, vagy 

 b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
 
16) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása nem jelentős, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő 
megfelelő előkészítését. 
 
Visszalépés a közbeszerzéstől 
 
17) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja 
vissza. A visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a 
gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték.  
 
18) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. 
 
19) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az 
ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni 
(Kbt. 55. § (7) bek.) 
 
A kiegészítő tájékoztatás  
 
20) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 
meghatározott szervezettől. (Kbt. 56. § (1) bek.) 
 
21) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg 
ajánlatkérő. 
 
22) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő 
ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz 
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi 
határidő meghosszabbításával. 
 

Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során 
megfogalmazott kérdéseiket  

 
toszegi.aniko@albertirsa.hu 
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 és a  
 

topil@topil.hu 
 

elektronikus címekre, szerkeszthető, „word” formátumban is küldjék meg, a minél 
gyorsabb kommunikáció megvalósítása érdekében. 

 
Az ajánlatok felbontása  
 
23) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában kezdi meg ajánlatkérő. 
 
24) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. 
 
25) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az 
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 
összes ajánlattevőnek.  
 
26) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és 
azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi. 
 
Az ajánlatok bírálatának folyamata 
 
27) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő 
megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
28) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e 
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
 
29) Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére 
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, 
valamint minden egyéb az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § 
szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  
 
30) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint, az felhívásban leírtak szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok 
alapján értékeli.  
 
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása 
 
31) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, 
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítás kérhet. 
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32) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a 
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére, 
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 
 
33) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  
 
34) A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - 
ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 
kiegészíteni is lehet. 
 
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások 
 
35) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges 
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és 
erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni 
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az 
értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan 
értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
 
36) A Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően ajánlatkérő az alábbiak szerint 
adja meg 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 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4. Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor 
tér 2-4. Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) 
működtet: Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 E-mail cím: munkaved-
info@ommf.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási 
Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 
http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhetőségek/Munkavédelmi 
felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a 
munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében, 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Tel.: 06-1- 477-5700 Fax: 06-1- 477-5800 
Honlap: www.munka.hu 
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám) e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. Tel.: 
06-1/301-2900 (központi telefonszám) Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 E-
mail cím: hivatal@mbfh.hu 
 
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok 
elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az 
„Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont alatt 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (környezetvédelem) 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 
Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Telefon: +36 1 
224 9100 E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu 
zoldpont@oktvf.gov.hu Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak 
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek 
 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Telefonszám: +36-1-412-9742 
e-mail: info@szgyf.gov.hu Honlap: www.szgyf.gov.hu 
 
 
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 
 
37) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít. Az ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli 
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, elektronikus úton történő 
megküldésével teljesíti. 
 
38) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók: 
 
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, 
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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; 
 
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében 
hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető 
felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő 
tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó 
dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés; 
 
39) Alkalmazandó jogszabályok 
 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről.  
 
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott 
kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók. 

 
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, 
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére 
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya 
alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni. 
 
40) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés 
tervezett időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül-e. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a fenti tv. szerinti átlátható szervezetnek, 
akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését követően felmerülő, az ajánlatkérő által 
előre nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre tekintettel az ajánlatkérő a 
szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának (9) 
bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. 
 
41) Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy 
képezzék.  
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
az 

Albertirsa, Győzelem u. 2. hrsz.:3032/1 sz. alatti iskola étkezde és a főzőkonyha 
felújításához 

 
A fenti létesítményben üzemelő étkezde és a hozzátartozó főzőkonyha régebben épült 
elavult és jelenlegi állapotának használhatósága nem tudja kielégíteni a mostani 
konyhatechnológia követelményeket, valamint a megnövekedett létszám időbeli 
kiszolgálását. Ezért az alább felsorolt belső felújításokat (korszerűsítéseket) irányoztuk meg: 
 

- Az előtérből nyíló kétszárnyas ajtót aszimmetrikus ajtóra cseréljük a be- ill. kijárás 
megkönnyítése végett. 

- Az előtér valamint étkezőtér burkolata (mozaiklap) aljzattal együtt felbontásra kerül 
és új szigeteléssel ellátott aljzatot valamint csúszásgátló lapburkolatot készítünk. 

- Az előtér lambéria burkolatát és az étkezőben lévő olajlábazatot esztétikai és 
takaríthatósági szempontból fahatású burkolatra cseréljük (pl.:TRESPA). 

- A kézmosási lehetőséget 1 db kézmosó áthelyezésével (kiosztó tér megnövelése 
miatt) valamint további 2 db kézmosó kiépítésével csökkentjük a sorban állást ill. az 
időveszteséget. 

- A főzőkonyha és hozzátartozó kiegészítő helyiségek nyílászáróit kicseréljük 
állapotuk miatt! 

- A főzőkonyha és mosogató jelenlegi szennyvízelvezetésének nyomvonala 
tisztázatlan a zsírfogó aknáig ésszerűségből új vezeték kiépítését terveztük csak a 
nyomvonal bontásával ill. helyreállításával. 

- Fentiek elvégzése után a főzőkonyha és hozzátartozó helyiségek zsírtalanítása, 
felület előkészítésével műgyanta burkolatot kap, továbbá az összes csempeburkolat 
cseréjével számoltunk (avult, fugahiányos, feltáskásodott, nyílászárók cseréjénél 
sérült). Az itt érintett falakon kívüli elektromos vezetékeket falba süllyesztjük, 
érintésvédelmi szempontokból felesleges ill. nélkülözhető szerelvények 
megszüntetésével együtt. 

- Az összes helyiségben számoltunk vakolatjavítás, glettelést és festést a radiátorok le-
felszerelésével és új szelepek felszerelésével. (az iroda, öltözők ill. előterét kivéve, 
mert az korábban elkészült!) 

- Az étkezőtérben és főzőtérben elavult lámpatestek cseréjével számoltunk. 
 
Műszaki leírás a költségvetés értelmezhetőségét tartalmazza és szerves részét képezi. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében a költségvetési kiírás és/vagy műszaki leírás a műszaki paraméterek 
meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom, védjegy, megjelölést 
tartalmaz.  

Amennyiben ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az 
alábbiakat is figyelembe véve kell eljárnia: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdései figyelembe vételével 
amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban 
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meghatározott anyag, eszköz, berendezés stb. helyett eltérő típust kíván megajánlani, 
úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki tartalomtól 
(gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok 
minőségét, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit 
ajánlatában megadni, amely alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében 
egyértelműen és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve megállapítható.  

A nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszámát és 
nevét/paramétereit, majd az egyenértékűnek tekintett termék nevét/paramétereit. 
 

 
Az árazatlan költségvetés jelen dokumentáció mellékleteként kerül kiadásra. 

 
A szolgáltatással kapcsolatos részletes követelményeket az ajánlati felhívás és a 
szerződéstervezet tartalmazza. 
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
Vállalkozási szerződés-tervezet 

 
  

Amely létrejött egyrészről 
Albertirsa Város Önkormányzata,  

Székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 

Adószáma: 15730260-2-13 

Bankszámlaszám: 10402977-50505549-55531002   

Képviseli: Fazekas László polgármester 

 

és irányítása alá tartozó: 

 

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház,  

Székhely: 2730 Albertirsa, Dózsa György utca 23. 

Adószáma: 16795918-1-14 

Képviseli: Györe Zsuzsa intézményvezető 

 
továbbiakban, mint Megrendelő 
másrészről pedig 
 

………………………………………………………, mint Szolgáltató 

Székhelye:  

Adószáma:  

Bankszámlaszám:   

Képviseli: 

Elérhetősége: telefon:         e-mail: 

továbbiakban, mint Szolgáltató, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint a 
szolgáltatás megkezdésétől számított 62 hónapos időtartamra, melynek lejáratát megelőző 2. 
hónap első napjáig Megrendelő jogosult egyoldalú jognyilatkozattal a jelen szerződést 
változatlan feltételek mellett további 60 hónap időtartamra meghosszabbítani.  
 

I. Preambulum 
 
Albertirsa Város Önkormányzata és az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház, mint 
közös ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: 
Kbt.) II. Rész, 21. § (2) bekezdés rendelkezése alapján KÉ-2310/2018 iktatószám alatt a 
jelen szerződés tárgyát képező tevékenységek ellátására vonatkozóan nyílt közbeszerzési 
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eljárást folytatott, amely közbeszerzési eljárásban Albertirsa Város Önkormányzata és az 
Albertirsai Kistérségi Szociális Segtőház a …………………………………… (cégnév, 
székhely) gazdasági szereplőt hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi 
a fenti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, a közbeszerzési dokumentumok, az eljárás 
során adott kiegészítő tájékoztatások, valamint a Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlata (beleértve ebbe, amennyiben erre sor került a Szolgáltató által benyújtott 
hiánypótlást, valamint felvilágosítás nyújtást is). Ezen dokumentumok a Szerződés 
teljesítése során megfelelően irányadóak azzal, hogy felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kógens jogszabályi rendelkezéssel vagy a 
közbeszerzési eljárás dokumentumaival ellentétes lenne, akkor minden további 
jogcselekmény nélkül a fentieket sértő szerződéses rendelkezés helyébe a megsértett kógens 
jogszabályi rendelkezés illetve a megsértett közbeszerzési eljárás egyéb dokumentumában 
szereplő rendelkezés kerül. Fentieket kell alkalmazni megfelelően arra az esetre is, ha a 
valamely rendelkezést jogszabály jelen szerződés kötelező elemévé teszi, de azt a szerződés 
szövegszerűen nem tartalmazza. 

Jelen szerződést, a szolgáltatással érintett intézmények magukra nézve kötelező érvényűnek 
fogadják el. 
 
II. A szerződés tárgya 

 
1. Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város közigazgatási területén főzőkonyha 

üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda településeken szociális 
étkeztetés ellátása. 
Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató jelen szerződés hatálya alatt a Megrendelő 
működtetésében lévő alábbi általános iskolák, valamint óvodák és bölcsőde 
közétkeztetési feladatait köteles ellátni:  
 

  Általános Iskola   
1 Tessedik Sámuel Általános Iskola  2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. 
2 Tessedik Sámuel Általános Iskola 2730 Albertirsa, Táncsics u. 2. 

  Óvodák   
1 Napsugár Óvoda  2730 Albertirsa, Pesti út 29. 
2 Tündérkert Óvoda  2730 Albertirsa, Luther u. 8. 
3 Mazsola Óvoda 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 11. 
4 Nyitnikék Óvoda 2730 Albertirsa, Ady E. u. 25. 
 Bölcsőde  

1 Lurkó Bölcsőde 2730 Albertirsa, Baba u. 1. 
  

Szolgáltató köteles továbbá Albertirsa, Mikebuda és Ceglédbercel településeken 
szociális étkeztetést biztosítani házhozszállítással. 
 

2. Szolgáltató köteles a Megrendelő tulajdonában álló 2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. 
szám alatt elhelyezkedő főzőkonyhát (a továbbiakban konyha) és az ugyanott található 
ebédlőt felújítani, továbbá üzemeltetni a vonatkozó hatósági előírások és jogszabályok 
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figyelembe vételével. Szolgáltató feladata a közbeszerzési dokumentumokban 
részletezett beruházások végrehajtása a szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon 
belül.  A felújításra és fejlesztésre vonatkozó rendelkezéseket a főzőkonyhához tartozó 
ebédlő helyiségre is alkalmazni kell.  
a. Szolgáltató köteles a jelen szerződés aláírásától számított lehető legrövidebb időn 

belül, de legkésőbb 2018. április 30-áig a konyhát a rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges tárgyi eszközökkel teljes körűen és kompletten felszerelni és a személyi 
megfeleléshez előírt étkeztetést/tálalást végző dolgozókat alkalmazni. Szolgáltató és 
Megrendelő a fenti napon közösen leltárt vesznek fel a konyhában lévő eszközökről 
és berendezésekről. 

b. Megrendelő a tulajdonában lévő főzőkonyhát bérleti díj ellenében használatra átadja 
a Szolgáltató részére. A konyhákban és az azokhoz tartozó egyéb helyiségekben 
található eszközökről készült leltár jelen szerződés melléklete. A Szolgáltató a 
szerződés lejártával egyidejűleg a konyha 2018. április 30-ai állapota szerinti teljes 
felszerelés és eszköz állományát és a Szolgáltató által ezt követően beszerzett 
eszközöket köteles Megrendelőnek átadni, úgy, hogy valamennyi gép és berendezés 
használatra kész műszaki állapotát Szolgáltató köteles szavatolni. Szolgáltató a 
szükséges selejtezéseket megfelelő írásbeli indoklással végezheti, Megrendelő írásos 
visszaigazolása mellett. Felek rögzítik, hogy a konyha tárgyi megfelelése érdekében 
történt szerződés szerinti fejlesztési feladatok elvégzésén túl beszerelt, a mindennapi 
működtetéshez, szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódóan szükséges eszközöket 
Szolgáltató a szerződés lejártával köteles Megrendelő részére térítés nélkül átadni.  

c. Szolgáltató köteles a szolgáltatást az Önkormányzat által átadott főzőkonyháról 
ellátni. 

d. Az átvett konyha közmű és energia ellátását saját költségén Szolgáltató vállalja, 
amely magában foglalja a víz, csatorna, gáz, elektromos áram és szemétdíjat, a 
kéményseprés díját,a zsírfogó tisztítását, a konyhai maradék elszállítását, a veszélyes 
hulladék kezelés díját, valamint minden egyéb az ingatlan használatához, 
üzemeltetéséhez kapcsolódó további, fentebb nem nevesített díjtételt és azon 
szolgáltatások díját, működéshez kapcsolódó adókat, melyet a jelen szerződés 
megkötését követően jogszabályok kötelezően előírnak a szerződés tárgyára. A 
közüzemi díjak megfizetése a kiépített főmérők esetén közvetlenül a közmű 
szolgáltató felé történik. A birtokbaadáskor jegyzőkönyvet vesznek fel a Felek a 
mérőórákról, ideértve azt is, hogy az kinek a tulajdonában áll, és ki jogosult a 
Szolgáltató részére továbbszámlázni. 

e. Az esetlegesen szükséges almérők kiépítése Szolgáltató feladata és kötelezettsége. 
f. A bérelt konyha vonatkozásában a munkavédelmi, érintésvédelmi, szabványossági, 

villámvédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása Szolgáltató 
feladata, saját költségére. A közegészségügyi, valamint élelmiszer-biztonsági 
előírások betartása szintén Szolgáltató feladata, saját költségére. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az eredményes közbeszerzési eljárást 
követően Szolgáltató 2018. május 1. napján köteles megkezdeni a szolgáltatás 
teljesítését. Amennyiben Szolgáltató a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt 
engedélyekkel nem rendelkezik köteles a szolgáltatást másik főzőkonyhájából az 
átmeneti időszakban biztosítani a Megrendelő felé. 
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4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő ellenőrzést tarthat a Szolgáltatónál. 
Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő által szakértő közreműködésével végzett 
mintavételes ellenőrzésen alapuló akkreditált laborban végzett vizsgálat szerint egy 
tanéven belül 2 ellenőrzés alkalmával az ”átlagos”, ”átlag alatti” vagy ”nem megfelelő” 
minősítést kapja, a Megrendelő jogosult a tanév végére a szerződést felmondani. 

5. A Megrendelő jogosult az ételkészítés, ételszállítás feltételeit és higiéniáját, továbbá az 
étrend összeállítását, energia és tápanyag összetételt, mikrobiológiai megfelelőségét is 
ellenőrizni. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy Megrendelőnek vagy Megrendelő 
megbízottjának biztosítja  

• az étel készítéséhez felhasznált nyersanyagok minőségének, mennyiségének 
folyamatos ellenőrzését,  

• a nyersanyag kiszabatok ellenőrzését, kalóriaértékének, tápanyag 
összetételének elemzését folyamatosan,  

• a teljesítésébe bevont főzőkonyha rendszeres, vagy szúrópróbaszerű 
látogatását, ellenőrzését, étel szállítási feltételeinek vizsgálatát. 

 
6. Megrendelő a fenti bekezdésben foglalt ellenőrzésével kapcsolatos észrevételeit írásban 

közli Szolgáltatóval, aki a hiányosságok megszüntetéséről tett intézkedéseiről 
Megrendelőt – az észrevételek kézhezvételétől számított – legkésőbb 5 munkanapon 
belül írásban köteles tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztása azonnali hatályú 
felmondási okot keletkeztet Megrendelő részéről.  
 
Szolgáltató vállalja, hogy a „fogyasztók” körében félévente elégedettségi vizsgálatot 
végez és annak eredményéről hivatalos formában Megrendelőt, illetve az érintett 
intézményt tájékoztatja. 
 

7. Megrendelő tájékoztatja Szolgáltatót, hogy az esetleges későbbi, a szerződés 
megkötésekor még nem ismert jogszabályváltozásokból eredően a főző- vagy 
tálalókonyhák kikerülhetnek Megrendelő rendelkezési joga alól, vagy azok bezárása 
válhat szükségessé. Ezen nem várt esetben Megrendelő jogosult a szerződést okszerűen 
alátámasztott indoklással, a jogszabálymódosítás hatályosulásához igazodó felmondási 
idővel felmondani. Ezen esetben felek a Szolgáltató által elvégzett beruházással az 
alábbiak szerint számolnak el: 
 

- amennyiben a Szolgáltató által beszerzett eszközök a szerződés felmondás 
hatályosulásának napján a Szolgáltató által alkalmazott amortizációs politika 
szerint nullára íródtak, akkor az átadás-átvétel térítés nélkül történik; 
- amennyiben és a Szolgáltató által a tárgyi megfeleléshez beszerzett eszközök 
a szerződés felmondás hatályosulásának napjána Szolgáltató által alkalmazott 
amortizációs politika szerint még nem íródtak nullára, akkor az átadás-átvétel 
könyv szerinti értéken történik, Szerződő felek rögzítik, hogy a főzőkonyha 
üzemszerű működésre alkalmas állapotát Szolgáltató folyamatosan köteles 
biztosítani.  

 
8. Szolgáltató vállalja, hogy abban az esetben, ha bármely hatóság a szerződés hatálya alatt 

a működőképesség biztosítása érdekében felújításra vagy karbantartásra vonatkozóan 
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igényt vagy kötelezést fogalmaz meg a konyhák tekintetében, azt a Szolgáltató a hatóság 
által előírt határidőn belül a saját költségén elvégzi. 
 

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bármikor ellenőrizheti a Szolgáltató 
által működtetett konyha működőképes állapotát. Amennyiben a Megrendelő az átadás-
átvételkori műszaki színvonaltól, vagy a későbbi szúrópróbaszerű/tervezett ellenőrzések 
során (pl. II.2. a) pont szerinti leltár, vagy a V.1. pont szerinti ellenőrzések napján) 
tapasztalt műszaki színvonaltól negatív eltérést tapasztal, a Szolgáltatót 30 napos 
határidővel felszólítja a korábban rögzített állapot fenntartásához szükséges műszaki 
színvonalnak való megfelelésre. Ha a Szolgáltató a Megrendelő által tűzött határidőn 
belül nem teljesíti az előírtakat, a Megrendelő jogosult a szerződés rendkívüli 
felmondására. 

 
10. A tanítási szünetekben az étkeztetési szolgáltatás is szünetel, azonban Megrendelő 

előzetes igénybejelentése esetén a tanítási szünetekben, vagy iskolai, rendezvények 
esetében Szolgáltató köteles a szolgáltatás nyújtására Megrendelő erre vonatkozó 
utasítása szerint. 

 
11. A Szolgáltató a szolgáltatás ellátása során köteles figyelembe venni a vonatkozó 

hatályos jogszabályokat. 
 

12. Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, a 
benyújtott ajánlat, az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett esetleges egyéb dokumentumok, különösen 
amennyiben erre sor került, a kiegészítő tájékoztatások tartalma szerint köteles 
végrehajtani, Megrendelő érdekében, a hatályos jogszabályokkal és szakmai-etikai 
előírásokkal összhangban. 
 

13. Szolgáltató köteles a jelen szerződés alapján megrendelésre kerülő mennyiségnek és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt, Szolgáltató ajánlatában vállalt  
követelményeknek megfelelő minőségű étel elkészítésére, a II.1. pontban meghatározott 
teljesítési helyekre történő kiszállítására és a Tessedik Sámuel Általános Iskola (2730 
Albertirsa, Győzelem u. 2.) intézmény esetében a teljes és komplett tálalási 
tevékenységek elvégzésére. 
 

14. Szolgáltató az elkészített ételeket az egyes teljesítési helyekre irányadó megfelelő 
választékban és mennyiségben köteles megfelelő szállítóeszközzel saját, vagy más 
fuvareszközén a teljesítés helyére szállítani és ott a Megrendelő képviselőjének átadni. A 
teljesítés során meg kell felelni különösen a HACCP előírásainak. 
 

15. A kiszállítási címeken Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a kiszállított ételek 
mennyiségi és minőségi átvételéről, amelyet a szállítólevélen igazol. A mennyiség és a 
minőség tekintetében Felek a szállítólevélen rögzített adatokat alapadatoknak tekintik és 
azokat a szolgáltatás megítélése szempontjából minden esetben figyelembe veszik. 
Megrendelő képviselője az adagokat mennyiség alapján veszi át. Amennyiben az 
átvételkor hiány, vagy hiba állapítható meg (szemrevételezéssel és érzékszervi 
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vizsgálattal) akkor Megrendelő képviselője tájékoztatja Szolgáltatót a felmerült hibáról, 
aki haladéktalanuk gondoskodik a hiba kijavításáról. Amennyiben Megrendelő az 
átvételt követően észleli a hibát-, hiányt, köteles azt haladéktalanul a Szolgáltató felé 
jelezni. 
 

16. Az adagszámok megrendelése az intézmények által írásban, elektronikus úton a 
Szolgáltató képviselőjénél legkésőbb a tárgyhetet megelőző hét csütörtök 14 óráig a 
következő naptári hétre történik. A Szolgáltató pótrendelést, vagy lemondást köteles 
elfogadni az étkezési napot megelőző nap 11:00 óráig, hétvégére és hétfőre vonatkozóan 
péntek 9:00 óráig. Pótrendelést, vagy lemondást kizárólag telefaxon, vagy e-mailben 
lehet tenni a Szolgáltató által biztosított telefax, vagy e-mail elérhetőségen. Szolgáltató 
köteles a fax-, illetve e-mail elérhetőségét folyamatosan biztosítani. 
 

17. A Szolgáltató köteles a tárgyhetet legalább két héttel megelőzően az étlaptervezeteket 
megküldeni Megrendelő képviselője részére. Az étlapok elfogadását követően azok 
módosítására Szolgáltató nem jogosult, azt Megrendelő jelen szerződés megszegésének 
tekinti, és jogosult a szerződést erre való hivatkozással felmondani. 
Szolgáltató a rendelések alapján az ételek kiszállítását a következő időpontokban köteles 
teljesíteni: 

 
  Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 
Bölcsőde 7-7,30 7-7,30 10,30-11 10,30-11 
Óvoda - 7-7,30 11-11,30 11-11,30 
Tessedik 
Sámuel Ált.Isk. 
Táncsics u. 2. 
alatt lévő 
épülete 

- 7-8 11-11,30 11-11,30 

Szociális 
étkeztetés 
(lakáson 
fogyasztott 
ebéd) 

- - 11-14 - 

 
18. Vendégek és külsős intézmények számára, illetve egyéni étkezést, valamint 

rendezvények megtartását a főzőkonyha kapacitásáig vállalhat a Szolgáltató, azonban az 
nem veszélyeztetheti jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését, azaz 
Megrendelő igényeinek jogszabályszerű, határidőre történő kielégítését. Amennyiben 
Szolgáltató ezen pontot megszegi, Megrendelő jogosult egyfelől a vendég és külső 
intézmények részére történő szolgáltatásnyújtást megtiltani, másfelől azt Megrendelő 
jelen szerződés súlyos megszegésének tekintheti, és jogosult a szerződést erre való 
hivatkozással felmondani. 

 
19. Szolgáltató feladata a diétás étkezés szükség szerinti biztosítása, a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet szerint, mennyiségi korlát nélkül.  
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20. A Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben (pl.: kirándulási napokra) ebéd 
helyett hidegcsomagot igényeljen. A hidegcsomag igénylést a Megrendelő a tárgynapot 
megelőző 5. napig írásban köteles lejelenteni a Szolgáltatónak. A hidegcsomag 
elszámolása az ebéd szolgáltatási díja alapján történik. 
 

21.  Szolgáltató a gyermekek védelméről és  a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 151. § (3a) bekezdése alapján köteles az intézményi térítési díj megállapítása 
érdekében elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő 
nyersanyagköltséget. 

 
III. Szolgáltatási díj 

 
1. Szolgáltatót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő 

elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj az ajánlatban (Ajánlati ár 
részletező) megajánlott eladási ár ételadagonként + ÁFA. A teljesítésigazolásnál és a 
számla kiállításánál a ténylegesen teljesített, az adott korcsoportok és étkezéstípusok 
egysége (db) és az adott egységre eső, az Ajánlati ár részletezőben rögzített egységár 
szorzata alkalmazandó. A speciális étkezési igények számlázása esetén is a fentiek 
szerint kell eljárni. 
 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díjak átalánydíjak (mely a kapcsolódó 
szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével 
tisztában vannak. Szolgáltató ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt 
Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve ha jelen szerződés 
másként rendelkezik. 

 
3. A vállalkozói díj utólag, Szolgáltató által havi rendszerességgel kiállított számla 

ellenében kerül teljesítésre. A számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás. A 
teljesítésigazolás kiállítására a ……………………………….. jogosult. A 
teljesítésigazolás alapja a Megrendelő által küldött étkezés megrendelés alapján, 
ténylegesen teljesített ételadagok száma. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt 
megrendelés szerződésszerű teljesítését követően átutalással, forintban (HUF) a számla 
kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel teljesíti a közbeszerzési eljárás 
iratanyaga és a Kbt. 135.§-ban meghatározottak szerint. 

 
4. Megrendelő egyebekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak 

szerint végzi el a szakmai teljesítés igazolását. 
 
5. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a vállalkozói díj a 

Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban 
[6:155.§] meghatározott késedelmi kamatot és a külön jogszabályban meghatározott 
behajtási költségátalányt számíthat fel Szolgáltató. 

 
6. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató az alábbi – ellenértéken túli - ajánlati elemeket tette 

meg ajánlatában, mely vonatkozásában felek rögzítik, hogy Szolgáltatónak annak 
figyelembevételével kell teljesítenie: 
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A szerződés teljesítésében részt vevő diétás szakács tapasztalata 
(hó) 

 

A szerződés teljesítésében részt vevő szakács tapasztalata (hó)  
 
7. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató ajánlatában, a szakmai ajánlat részeként valamennyi 

korcsoportra vonatkozó mintaétrendet mutatott be, melyeket Felek a teljesítés alapjaként 
fogadnak el. Szolgáltató köteles a bemutatott mintaétrendben foglalt szakmai 
színvonallal megegyező, vagy annál magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani. 
Amennyiben Megrendelő által – vagy külső szakértő bevonásával – végzett ellenőrzések 
bizonyítják, hogy Szolgáltató a bemutatott mintaétrendhez képest alacsonyabb 
színvonalú szolgáltatást nyújt, Megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek tekinti, melyre 
hivatkozással a szerződést felmondhatja. 
 

IV. Bérleti díj 
 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a főzőkonyha használatáért Szolgáltató 
bérleti díjat fizet. A bérleti díj tartalmazza a konyhák funkcionális működéséhez 
szükséges intézményi tulajdonban lévő, leltár szerint átadott eszközök és berendezések 
bérletét is. 

2. A bérleti díj mértéke 600.000.- Ft+áfa/hó. 
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:336. § (1) bekezdése alapján a 

Szolgáltató a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni. Megrendelő a bérleti díjról 
szóló számlát tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig állítja ki és küldi meg Szolgáltató 
részére. Szolgáltató a bérleti díjat a számla kézhezvételét követő 15 napon belül fizeti 
meg Megrendelő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402977-50505549-55531002 számlájára. 
A bérleti díjat az év 12 hónapjának időtartamában köteles Megrendelő megfizetni. 

4. Megrendelő jogosult a bérleti díjat a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan 
közzétett, előző évre vonatkozó inflációs ráta mértékével megemelni. Megrendelő az 
emelést a jelen szerződés aláírását követő év február 1. napjától jogosult érvényesíteni. 

 
V. Fejlesztések 

 
1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő tulajdonát képező konyhát a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett, a helyszínbejárás során megtekintett állapotban, a 
közbeszerzési dokumentumokban rögzített leltár szerinti eszközökkel fogja a Szolgáltató 
átvenni. Szolgáltató a saját költségén köteles a közbeszerzési dokumentumok 
mellékletében részletezett beruházások végrehajtására, a konyha építészeti felújítására. 
Szolgáltató köteles a konyha folyamatos működőképes állapotát biztosítani és saját 
költségén az átadáskor hiányzó tárgyi eszközöket beszerezni a jelen szerződésben 
foglaltak szerint. A szerződés lejártakor a Szolgáltató köteles a konyhát a teljes 
felszerelésével – a tárgyi megfelelés okán, általa vásárolt eszközökkel együtt - és a 
működőképes állapot fenntartásához szükséges eszközökkel és valamennyi beszerelt 
berendezéssel a Megrendelő tulajdonába és birtokába átadni, megtérítési igény nélkül. 
Amennyiben a szerződés megszűnésekor Megrendelő a felszerelési tárgyakra - vagy 
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egyes tárgyi eszközökre - nem tart igényt, úgy Szolgáltató köteles azokat elszállítani. A 
működőképes állapot megállapítása érdekében Felek minden évben, a tárgyévet követő 
január 31-ig közös felmérést végeznek el a konyhákban, ahol dokumentálják a konyha 
állapotát. 
 

2. A jogszabályban előírt tárgyi megfelelés, működőképesség folyamatos biztosítását 
meghaladó beruházásokat Szolgáltató a saját költségén és kizárólag a Megrendelő 
előzetes, írásos engedélye alapján végezhet. 

 
3. A Szolgáltató saját költsége terhére köteles: 

a) elvégezni a kizárólagosan általa használt helyiségek karbantartását, takarítását, 
rágcsáló- és rovarirtását (az intézménnyel egyeztetve), a belső festést, mázolást is 
beleértve, 
b) a kizárólagosan általa használt berendezések, felszerelési tárgyak, a szolgáltatáshoz 
szükséges tárgyi eszközök javítását, folyamatos karbantartását, szükséges cseréjét 
elvégezni, 
c) az épület közösen használt berendezési tárgyainak (kazánház, vízmelegítő, szivattyú, 
stb.) meghibásodása esetén a javítási, karbantartási költségeket megtéríteni a bérelt 
helyiség beépített területének (m2) az intézmény területéhez viszonyított arányában. 

 
VI. Alvállalkozók igénybevétele 

 
1. Szolgáltató jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az 

alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető 
közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak.  

2. A Szolgáltató az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az 
alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A 
jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos 
következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele 
nélkül nem következtek volna be. 

3. A jelen szerződés teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. 
Szolgáltató köteles minden olyan alvállalkozó bevonását Megrendelőnek bejelenteni, 
amelyet a közbeszerzési eljárásban nem nevezett meg, illetőleg a bejelentéssel 
egyidejűleg köteles nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a közbeszerzési eljárásban hivatkozott, Megrendelő által előírt kizáró okok 
hatálya alatt.  

 
VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
1. A Megrendelő rögzíti, hogy a jelen szerződésben, illetve az eseti megrendeléseken 

feltüntetett ételszállítási időpontok pontos betartásához ragaszkodik. A késedelmes, 
illetve nem megfelelő teljesítés az általa élelmezettek megszokott rendben való ellátását 
akadályozza. A szerződés jelen fejezetének alkalmazásában a szállítás abban az 
időpontban (óra, perc) történik meg, amikor a Szolgáltató fizikailag leszállította a 



 

 49 

 

 

Megrendelő számára az adott ételszállítmányt: azaz amikor az érintett intézmények 
tálalókonyhájába megtörténik a berakodás. 

 
2. Meghiúsulási kötbér  

 
2.1. Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítés olyan okból, 

amelyért felelős, meghiúsul. 
2.1. Meghiúsulási kötbér fizetendő, amennyiben az adott szállítási napra egyáltalán nem 

történik szállítás, vagy ha a késedelem meghaladja a 2 órát. A kötbér számítási 
alapja: a nem teljesítéssel érintett ételszállítmány adott napra számított nettó 
ellenértéke, a szállítás elmaradás esetén 100% -a, a 2 órát meghaladó késedelem 
esetén annak 30 %-a.  

2.1. Kettő alkalommal – előző pont szerinti – dokumentáltan igazolt nem teljesítési 
kifogás (meghiúsulás) esetén Megrendelő jelen szerződés felmondását 
kezdeményezheti. 

2.1. Amennyiben a Megrendelő jelen szerződés súlyos szerződésszergésre hivatkozással 
történő felmondásáról dönt, úgy Szolgáltató 5.000.000.-Ft meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles. 

 
3 Késedelmi kötbér 
 

3.1. A Szolgáltató késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, 
amennyiben elmulasztja a szerződéses kötelezettségeinek határidőben történő 
teljesítését, azaz – jelen szerződés II.17. pont szerinti időponthoz képest – 
legfeljebb 1 órát késik. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített 
mennyiség nettó értékére vetítve napi 20 % kötbért köteles fizetni. A késedelmi 
kötbér maximális mértéke a szerződés nettó értékének 10 %-a 

3.2. Kettő alkalommal dokumentáltan igazolt késedelmes teljesítés esetén 
Megrendelő jelen szerződés felmondását kezdeményezheti. 

 
4. Hibás teljesítési kötbér  

 
4.1. A Szolgáltató hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles abban az esetben, 

amennyiben, a heti étlap tervezése, biztosítása során nem jelen szerződés III.7. pontja 
szerint jár el, vagy, ha a Megrendelőnek a leszállított étellel kapcsolatosan – jelen 
szerződés II.5. pontja szerinti ellenőrzései során – mennyiségi, tartalmi, vagy 
fogyaszthatósági kifogása merül fel. A hibás teljesítési kötbér számítási alapja: a 
hibás teljesítéssel érintett étel szállítmány nettó ellenértéke, mértéke annak 10 %-a 

4.2. Nem megfelelő minőségű teljesítés gyanúja esetén a Megrendelőnek jogában áll 
külső szakértőt vagy laboratóriumot elkérni az átadott élelmiszerekből vett minta 
vizsgálatára, illetve a minta alapján a megállapítások rögzítésére. 

4.3. Kettő alkalommal dokumentáltan igazolt hibás teljesítés esetén Megrendelő jelen 
szerződés felmondását kezdeményezheti. 
 

5. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Szolgáltatót nem 
mentesít a szerződés teljesítése alól. 
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6. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér abban az esetben is 

megilleti a Megrendelőt, ha kára nem merült fel. A Megrendelő a Szolgáltató 
szerződésszegésével okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint 
akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 

 
7. Megrendelő a kötbér igényét a Szolgáltatóval szemben fizetési felszólítás alapján 

érvényesíti. Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 munkanapon 
belül a Szolgáltató magát ki nem menti (bizonyítékokkal, megfelelő dokumentumokkal, 
okiratokkal alátámasztott érdemi nyilatkozattal), akkor a Megrendelői követelés 
elismertnek minősül. 

8. Szolgáltató köteles gondoskodni a jelen szerződés fennállása alatt a közétkeztetési 
szolgáltatás teljes egészére kiterjedő, legalább 50 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény 
összegű közétkeztetésre vonatkozó felelősségbiztosításról. Biztosítási esemény 
bekövetkezése esetén Szolgáltató haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. 
Amennyiben a Szolgáltató alvállalkozó(ka)t vesz igénybe a biztosítási fedezet az 
alvállalkozó(k)ra is kiterjed. 
 

VIII. A szerződés módosítása 
 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) 

teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű 
szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben: 
• felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 
• felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
• amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 
 

2. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a 
Szolgáltatót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és 
annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Megrendelő átvállaljon a Szolgáltatót terhelő többletmunkaköltségeket vagy 
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Szolgáltatót terhelő kockázatokat. E körben 
kijelenti Szolgáltató, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt 
ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 
 

3. A szerződő felek megállapodnak, hogy az ajánlati ár részét képező nettó 
nyersanyagnorma mértékét Megrendelő minden évben jogosult megemelni a Központi 
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, élelmiszerekre vonatkozó infláció 
mértékével. A szerződő felek megállapodnak, hogy az ajánlati ár részét képező 
rezsiköltség mértékét Szolgáltató minden évben jogosult megemelni a Központi 
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció 
mértékével Szolgáltató az emelést tárgyév február 1. napjától jogosult érvényesíteni 
Felek megállapodnak, hogy mind a nyersanyagnormára, mind a rezsiköltségre vonatkozó 
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első emelést a jelen szerződés aláírásától számított második év február 1. napjától 
jogosult érvényesíteni Szolgáltató. 

 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés VIII. 3. pontja szerinti 

módosulást a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja alapján olyan feltételnek tekinti, 
mely alapot ad jelen szerződés módosítására. 

 
5. Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha jogszabály-változás következtében a 

továbbiakban már nem a Megrendelő felelős a közétkeztetés ellátásáért, továbbá ha 
annak jogszabályi feltételei fennállnak a Megrendelő a Szolgáltató részére biztosítja a 
szerződéses jogutódlás lehetőségét megrendelői oldalon, amennyiben ennek külön 
jogszabályi akadálya nincs. 
 

IX. A szerződés megszűnése 
 

1. Jelen szerződés megszűnik: 
- írásban történő közös megállapodással; 
- rendkívüli felmondással; 
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével; 
- a szerződés határozott időtartamának leteltével. 
 

2. A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése 
esetén jogosult. Amennyiben valamelyik fél a másik súlyos szerződésszegő magatartását 
észleli, azt írásban jelezni köteles, oly módon, hogy az átvétel egyértelműen bizonyítható 
legyen. Az írásbeli értesítésben fel kell szólítani a felet szerződésszegő magatartása 
határidőre történő megszüntetésére. Amennyiben a szerződésszegő magatartás az írásbeli 
értesítésben megjelölt határidőt követően is fennáll, és Szolgáltató a megadott határidőre 
a problémát nem szűnteti meg, Megrendelő a rendkívüli felmondás lehetőségére 
jogosulttá válik. 
 

3. A felek különösen, - de nem kizárólagosan - az alábbi eseteket tekintik súlyos 
szerződésszegésnek: 

- Amennyiben Szolgáltató ellen a teljesítés ideje alatt csődeljárás indul, bíróság 
végelszámolásáról dönt, bírósági, vagy hatósági határozat következtében 
elveszíti rendelkezési jogait. 

- Amennyiben Szolgáltató által üzemeltetett bármely konyha vonatkozásában, 
bármely hatóság a vonatkozó jogszabályi előírások súlyos megszegését 
jogerősen megállapítja. 

- Amennyiben Szolgáltató az általa az ajánlata részeként becsatolt mintaétrend 
szakmai tartalmától és a benne foglalt minőségtől eltér, és azt Megrendelő 
független szakértői véleménnyel alátámasztja. 

- Amennyiben Szolgáltató a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített 
kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi; 

- Amennyiben bármely fél nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a 
másik fél jó hírét. 
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- Megrendelő, a közétkeztetési szolgáltatások ellátásával kapcsolatban, vagy a 
jogszabályban meghatározottak szerint fizetésképtelenné válik. 

- Megrendelő kétszeri, írásos fizetési felszólítás ellenére sem rendezi 
kötelezettségét és Felek a fizetési kötelezettség rendezésére vonatkozóan nem 
jutnak megállapodásra.  

- Szolgáltatóval szemben meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség áll be és / 
vagy a Szolgáltató 30 napon belül legalább 5 napig nem tudta minden 
intézmény, felhasználási hely és / vagy főzőkonyha és / vagy tálalókonyha 
számára biztosítani a szerződésszerű szolgáltatást. 

Azonnali hatályú felmondás esetén, a Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
4. A Szerződés rendkívüli felmondására Megrendelő és Szolgáltató egyaránt legalább 

90 napos felmondási idővel tértivevényes postai küldeményben megküldött és a másik 
fél által bizonyíthatóan átvett levéllel jogosult. A szerződés felmondása esetén a 
felmondás közlését követően is köteles a Szolgáltató a szerződésben foglalt feladatainak 
ellátására, és a működőképesség fenntartására, a szerződés megszűnésének időpontjáig. 
 

5. A rendkívüli felmondást nem kell előzetes írásbeli felszólításnak megelőznie, ha  
- a Szolgáltató által szállított ételek elfogyasztásából kifolyólag – akár 

Megrendelőnél, akár más, a Szolgáltató által ellátott szolgáltatási helyen – 
megbetegedés következik be,  

- ha az illetékes hatóságok a Szolgáltatónál súlyos élelmezésügyi 
szabálytalanságot, súlyos jogszabálysértést tárnak fel és állapítanak meg. 

 
6. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  

 
a) a Szolgáltató társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
 
b) a Szolgáltató társaság közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés]. 

 
X. Titoktartás 

 
1. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott 

feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen 
kapcsolatban álló vállalatok üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, 
üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá 
minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik 
fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal 
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jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és 
azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A felek ezen 
kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen 
pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett 
alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére, továbbá a jelen szerződés 
szerinti titoktartási kötelezettséget a velük szerződő harmadik személy irányában is 
érvényesíteni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik olyan tényre, adatra, vagy 
körülményre, amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő valamely szerződő 
fél számára. 
 

XI. Egyebek 
 

1. A felek megegyeznek, hogy esetleges jogvitáikat tárgyalásos úton rendezik. 
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi 
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens 
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a 
szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

4. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. 
§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

5. A Megrendelő tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a jelen szerződést a Kbt. 43. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján közzéteszi, és az információs önrendelkezési jogról és – adott 
esetben – az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján 
arról adatigénylés esetén, egyéb módon is tájékoztatást ad. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megszűnésekor a főző és tálaló 
konyhákkal kapcsolatban: 
a) a Szolgáltató tisztasági festést követően visszaadja, mely átadás-átvételről a Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel, 
b) a konyhákból az állagsérelem nélkül eltávolítható azon berendezéseket, melyek 
átadása a jelen szerződés alapján nem kötelező a Szolgáltató elszállítja, az elszállításra 
kerülő berendezések csatlakozási pontjáig jogosult bontani. 
c) Szolgáltató a konyhák és azok tárgyieszközeinek visszaadásával átadja az 
Önkormányzat részére a beépített technológiai vezetékeket, erősáramú hálózatot, 
szerelvényeket is a konyha további üzemeltetéséhez, 
d) az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák átadását és a 
lekötött teljesítményt. 
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7. A szerződés teljesítése során a Ptk. előírásai az irányadóak, azonban a szerződés 

esetleges módosítása során figyelembe kell venni a Kbt. rendelkezéseit. 
 
8. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba, azzal, hogy a hatálybalépés és a 

teljesítés megkezdésének időpontja elválik egymástól. 
 
 

……………………………………………. 
Megrendelő 

 

  
 

……………………………………………. 
Szolgáltató 

 
Alapdokumentumok  
1. sz. alapdokumentum: Ajánlati felhívás 
2. sz. alapdokumentum: Közbeszerzési dokumentum 
3. sz. alapdokumentum: Szolgáltató, nyertes ajánlattevői ajánlata 
4. sz. alapdokumentum: Szolgáltató felelősségbiztosítási kötvénye 

 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Megrendelő mindenkori nyersanyagnorma rendelete 
2. számú melléklet: Kapcsolattartók adatai 
3. számú melléklet: Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott eszköz leltár 
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VI. IRATMINTÁK 

 
BORÍTÓLAP 

 
 „KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS 

NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 

FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 
TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL 

ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

(KÉ-2310/2018) 
tárgyú, 

nyílt közbeszerzési eljárás 
Az ajánlatot adó cég pontos neve: 
  

Címe: 
 

 

Telefonszáma:  
Telefax száma:  
E-mail címe:  
A cég cégjegyzék száma:  
Cégbírósága:  
Statisztikai számjele:  
Adószáma:  
Uniós adószáma:  
A cég Kkvt. szerinti minősítése:  
A számlát vezető bank neve és 
számla száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
személy neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
mobil száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 
e-mail címe 
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK 

JEGYZÉKE 
 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

(KÉ-2310/2018) 
tárgyú, 

nyílt közbeszerzési eljárás  
(1. számú melléklet) 

Tartalomjegyzék1 
 
 

 Oldalszám 
Felolvasólap, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva. (2. számú melléklet)  

Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva. (1. számú melléklet)  

Ajánlati árat részletező kalkulációs lap megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (2/a. számú melléklet)  

Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása 
(Az igazolás eredeti példánya befűzés nélkül, zárt borítékban csatolva, a 
másolati példány az ajánlat papír alapú példányába befűzve.) 

 

Ajánlattételi nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy által aláírva, eredeti példány. (3. számú melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (4. számú 
melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (5. számú 
melléklet) 

 

Opcionálisan: Együttműködési megállapodás (6. számú melléklet) – 
közös ajánlattétel esetén  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, cégszerűen 
aláírva. (7., 7/a., 7/b. számú mellékletek) 

 

Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában közreműködő 
szervezet(ek) (vagy személy(ek)) egyéb igazolásai 

                                                
1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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 Oldalszám 
Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és 
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - 
amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás 
van folyamatban. Ajánlattevőnek nemleges tartalmú változásbejegyzési 
nyilatkozatot is be kell csatolnia.  

 

Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási 
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája, 
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták 

 

Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével 
– a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az 
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a 
képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, 
aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve 
a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének 
felhatalmazása alapján más személy írja alá 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) nyilatkozatai a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények 

teljesüléséről 
Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.2. pont P1) alpontjában előírt 
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény teljesüléséről (8. sz. 
melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.2. pont P2) alpontjában előírt 
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény teljesüléséről (9. sz. 
melléklet) 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) nyilatkozatai a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények 

teljesüléséről 
Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.3. pont M1) alpontjában előírt 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (10. sz. 
melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.3. pont M2) alpontjában előírt 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (11. sz. 
melléklet) 

 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.3. pont M3) alpontjában előírt 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (12. sz. 
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 Oldalszám 
melléklet) 

Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek: 

Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő 
támaszkodásról, cégszerűen aláírva (13., 13/a) számú mellékletek) 

 

Opcionális - 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.2 

 

Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 
Szándéknyilatkozat a felelősségbiztosítás határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásáról (14. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt 
biztosítani fogja az ételszállításra alkalmas és a szükséges 
engedélyekkel rendelkező szállítójárművet, továbbá elfogadja azt, hogy 
amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor az ajánlatkérő a szerződés 
felmondására jogosulttá válik. (15. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevői nyilatkozat, mely szerint vállalja, hogy a szerződés hatálya 
alatti teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű 
mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak mellett a gyakorlatban is 
megvalósíthatók. (16. sz. melléklet) 

 

Kitöltött, és ajánlatkérőnek korábban megküldött regisztrációs adatlap 
csatolása (17. sz. melléklet) 

 

Konyha felújításra vonatkozó árazott költségvetés 
 

Szakmai ajánlat: mintaétrendek csatolása 
 

Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki 
leírásban meghatározott anyag, eszköz, berendezés stb. helyett eltérő 
típust kíván megajánlani, úgy a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű 
felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre kerülő 
termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit – az egyenértékűséget - 
ajánlattevőnek objektív tartalmú dokumentumokkal kell igazolnia és 

 

                                                
2 A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más 
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást 
amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására 
akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre 
vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége 
fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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 Oldalszám 
bizonyítania. 

Ajánlattevőnek külön nyilatkozatot kell becsatolni és a nyilatkozatban 
fel kell tüntetni az érintett termék/eszköz eredeti tételszámát és 
nevét/paramétereit, majd az egyenértékűnek tekintett termék 
nevét/paramétereit. 

 
Az ajánlat mellett külön csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza: 
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban, az 
árazott költségvetést excel és nem módosítható .pdf fájlformátumban. 
Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása (eredeti példány) befűzés nélkül, zárt 
borítékban csatolva 

 
Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
 
Dátum:         cégszerű aláírás 
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 (2. számú melléklet) 

FELOLVASÓLAP 
A 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

(KÉ-2310/2018) 
tárgyú, 

nyílt közbeszerzési eljárásban 
 
 
Ajánlattevő neve: 
 
 

 

 
Ajánlattevő székhelye: 
 
 

 

 
 
 
 

Értékelési  szempontok Értékelési szempontra tett vállalás 
 
Nettó szolgáltatási díj mindösszesen 
(ajánlati ár részletezése c. kalkulációs lap 
13. sorában feltüntetett összeg) (Ft) 

 

Ajánlati felhívás M3. b) alpontjában 
bemutatott diétás szakács végzettségű 
szakembernek az alkalmassági 
követelményen felüli többletgyakorlata 
(tapasztalata) hónap mértékegységben 
 

 
 
 

Ajánlati felhívás M3. a) alpontjában 
bemutatott szakács végzettségű 
szakembernek az alkalmassági 
követelményen felüli többletgyakorlata 
(tapasztalata) hónap mértékegységben 

 

 
 
Dátum:  
 
          cégszerű aláírás 
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2/a. sz. melléklet 
AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE 

Az ajánlati ár meghatározásához szükséges Kalkulációs Lap 
 

 

Megnevezés 

Nettó nyersanyagnorma 
 

(nettó Ft/adag) 
 
 
 
 

(A) 

Nettó rezsiköltség 
megajánlott 

mértéke 
 

(nettó Ft/adag) 
 

(B) 

Nettó adagár 
 

(nettó 
Ft/adag) 

 
 
 
 

(C)=(A)+(B) 

Napi várható 
adagszám 

 

(adag) 
 
 

(D) 

Napi várható 
szolgáltatási 
díj összesen 

 

(Ft) 
 

(E)=(C)*(D) 
1 Bölcsődei ellátás (1-3 éves korosztály) Reggeli 74.-   21  

2 Bölcsődei ellátás (1-3 éves korosztály) Tízórai 54.-   21  

3 Bölcsődei ellátás (1-3 éves korosztály) Ebéd 173.-   21  

4 Bölcsődei ellátás (1-3 éves korosztály) Uzsonna 74.-   21  

5 Óvodai ellátás (4-6 éves korosztály) Tízórai 80.-   177  

6 Óvodai ellátás (4-6 éves korosztály) Ebéd 213.-   177  

7 Óvodai ellátás (4-6 éves korosztály) Uzsonna 80.-   177  

8 Általános Iskolai ellátás (7-14 éves korosztály) Tízórai 93.-   189  

9 Általános Iskolai ellátás (7-14 éves korosztály) Ebéd 252.-   244  

10 Általános Iskolai ellátás (7-14 éves korosztály) Uzsonna 93.-   171  

11 Felnőtt, dolgozói étkezés (19-69 éves korosztály) Ebéd 585.-   60  

12 Felnőtt, szociális étkezés (19-69 éves korosztály) Ebéd 585.-   45  

13 NETTÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MINDÖSSZESEN /FELOLVASÓLAPON FELTÜNTETENDŐ AJÁNLATI ÁR!) 
(Az 1-11. sorszámhoz tartozó étkezési típusok esetében a napi várható szolg. díj mindösszesen; az (E) oszlop összeadásával)  

.- Ft 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)                                     (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 
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(3. számú melléklet) 
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)3 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
• Az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos 

áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentjük, hogy a részletes ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

• Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban 
rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul 
teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés 
megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért. Ajánlati 
árunk magukba foglalják az ételek előállítási díját, a nyersanyagnorma díjakat, 
valamint a felhívás, a dokumentáció és mellékletei által meghatározott feladat 
megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a szerződéses kötelezettségeket.  

• Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

• Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

• Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani. 

• Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési dokumentumok adatait csak az ajánlattételhez 
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

• Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig 
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama 
alatt nem változtathatjuk meg. 

• Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában 
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl, az árazott 

                                                
3Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
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költségvetések excel fájlja) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott 
(eredeti) ajánlattal. 

• Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.4 

• Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 
módosítás folyamatban van5 / nincs folyamatban6. 
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel 
a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 
 

*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

                                                
4 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
5 Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. 
6 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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(4. számú melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról 
nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 

tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez 
alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe7: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót vesz igénybe8 

 
 

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek 
tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az 
alábbiak910: 

Az ajánlattevő által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert 
alvállalkozók neve 

Az ajánlattevő által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók 
címe 

A közbeszerzésnek az a 
része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az 
ajánlattevő a már ismert, 

e pontban nevesített 
alvállalkozót igénybe 

veszi 
neve: címe: … 
neve:  címe: … 

*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
Dátum: 

cégszerű aláírás  

                                                
7 Nem kívánt rész törlendő! 
8 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 
venni. 
9 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
10 Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, továbbá 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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 (5. számú melléklet) 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint11 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (Kkvt.) 3. §12 szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 
 
(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás  
kisvállalkozás  
mikrovállalkozás  
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 
 

*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
 
 
                                                
11 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
12  3. § 

 (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja 
a 25%-ot. 
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(6. számú melléklet) 

 
Együttműködési megállapodás13 

(minta) 
 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban  

 
 

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és 
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő 
(továbbiakban: Felek) között, 
 
Az Albertirsa Város Önkormányzata által, tárgyi közbeszerzési eljárásban amennyiben 
nyertesként kiválasztásra kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi 
együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi 
megállapodást kötjük: 
 
 
1. Képviselet: 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § 
(2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a 
közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására 
……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., 
telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult. 
 
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása: 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… 
……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 
 
 
3. Felelősség vállalás 
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt 
megismerték, megértették és azokat elfogadják.  
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába. 
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 

                                                
13 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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4. Feladatmegosztás 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 
 

FELADAT CÉG 
  
  
  
 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 
 
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 
 
 
Dátum:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 

 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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 (7. számú melléklet) 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról14 

 
 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a 
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben az ajánlati felhívásban / a Közbeszerzési Törvényben 
foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.  

*** 
 
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdése szerint –, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés és a Kbt.  62. § (2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a fent részletezett kizáró 
okok hatálya alá. 
 
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum:  
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

                                                
14Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
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(7/a. melléklet) 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 15 
 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
 

1. Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén. 

 
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 
 
 
2. Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 

.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre 
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek. 

 
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot 
kell megtennie, a cég valós adati alapján! 
 

                                                
15Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
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Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 7/b. számú 
melléklet szerint is nyilatkoznia kell. 
 

(7/b. számú melléklet) 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  

k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 16 17 
 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) ………………………. 
(ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, 
nevüknek és állandó lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom18: 

1. 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  

                                                
16Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 7/a számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt 
nem jegyzik szabályozott tőzsdén). 
17Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
 
18 38. tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a 
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

(…) 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
18 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpont szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 
2. 

VAGY 
 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-
b) és d) alpont szerinti tényleges tulajdonosa nincs.* 
 
*A nem releváns pont törlendő! 
 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  
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(8. sz. melléklet) 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.2. pont P1) alpontjában előírt gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről19 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye*) nevében nyilatkozattételre jogosult 
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás III.1.2. pont P1) alpontjában előírt 
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg20. 
 
A beszámoló elérési helye ahonnan az ajánlatkérő teljes körűen ellenőrizheti a P1) 
alkalmassági feltételnek való megfelelést: …………………………………………………….. 
 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 

                                                
19 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
20 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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 (9. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.2. pont P2) alpontjában előírt gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről21 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye*) nevében nyilatkozattételre jogosult 
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás III.1.2. pont P2) alpontjában előírt 
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg22. 
 
 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 

                                                
21 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
22 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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(10. sz. melléklet) 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.2. pont M1) alpontjában előírt műszaki - szakmai 
alkalmassági követelménynek való megfelelésről23 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye*) nevében nyilatkozattételre jogosult 
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás III.1.2. pont M1) alpontjában előírt 
műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg24. 
 
 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 

                                                
23 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
24 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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(11. sz. melléklet) 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.2. pont M2) alpontjában előírt műszaki - szakmai 
alkalmassági követelménynek való megfelelésről25 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye*) nevében nyilatkozattételre jogosult 
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás III.1.2. pont M2) alpontjában előírt 
műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg26. 
 
 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

 

                                                
25 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
26 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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(12. sz. melléklet) 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.2. pont M3) a) b) c) d)  alpontjaiban előírt műszaki 
- szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről27 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye*) nevében nyilatkozattételre jogosult 
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás III.1.2. pont M3) a) b) c) d) alpontjaiban 
előírt műszaki - szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg28. 
 
Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás III.1.3 M3. a) alpontjában bemutatott szakács 
végzettségű szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többletgyakorlata 
(tapasztalata) ......... hónap, melynek alátámasztásául csatolni fogom a szakember 
képesítését igazoló okirat másolati példányát, valamint a szakember saját kezűleg aláírt 
önéletrajzát. 
 
Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás III.1.3 M3. b) alpontjában bemutatott diétás 
szakács végzettségű szakembernek az alkalmassági követelményen felüli 
többletgyakorlata (tapasztalata) ......... hónap, melynek alátámasztásául csatolni fogom a 
szakember képesítését igazoló okirat másolati példányát, valamint a szakember saját kezűleg 
aláírt önéletrajzát. 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
Dátum: 
 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  

                                                
27 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak 
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani. 
28 Megfelelő rész aláhúzandó. 



 

 77 

 

 

 
(13. sz. melléklet) 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet vagy személy kapacitására történő 

támaszkodásról  
 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő*) 
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő 
megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk / nem 
támaszkodunk29. 
 

Az Ajánlati felhívás vonatkozó pontja, 
azon alkalmassági követelmény(ek) 

megjelölése, melynek történő megfelelés 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrásaira vagy arra is 
támaszkodik 

Az ajánlattevő részére a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

székhelye30 

P1) alkalmassági feltétel 
(beszámoló)  

P2) alkalmassági feltétel 
(árbevétel)  

M1) alkalmassági feltétel 
(referencia)  

M2) alkalmassági feltétel 
MSZ EN ISO 9001:2015 
MSZ EN ISO 22000:2005 
MSZ EN ISO 14001:2015 
 

 

                                                
29 Megfelelő aláhúzandó. 
30 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is támaszkodva felel meg. 
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Az Ajánlati felhívás vonatkozó pontja, 
azon alkalmassági követelmény(ek) 

megjelölése, melynek történő megfelelés 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrásaira vagy arra is 
támaszkodik 

Az ajánlattevő részére a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

székhelye30 

M3) alkalmassági feltétel 
a) 1 fő szakács képzettségű, legalább 5 éves 
gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező 
szakember 
b) 1 fő diétás szakács képzettségű, legalább 
2 éves gyermekétkeztetési gyakorlattal 
rendelkező szakember 
c) 1 fő legalább 5 éves szakmai gyakorlattal 
(élelmezésvezetői feladatkörben végzett 
tevékenység) rendelkező élelmezésvezető 
képzettségű szakember 
d) 1 fő felsőfokú v. emelt szintű vendéglátó 
menedzser végzettséggel rendelkező 
szakember, aki legalább 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik 

 

 
* Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg a műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek, az 
ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
* A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns 
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, 
ha az adott szervezet valósítja meg a teljesítést, amelyhez e kapacitásokra szükség van. 
A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
 
 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  
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(13/a. sz. melléklet) 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése 
alapján31 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, 
hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárának 
megtérítéséért. 
 
Dátum: 
 
 

………………..……………………………… 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet cégszerű aláírása / nevében 
meghatalmazott aláírása 

 

                                                
31 Opcionális – Azon szervezetek esetében, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához használja fel. 
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(14. sz. melléklet) 
 

Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre 
bocsátásáról 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

Alulírott ............................................. (név), mint a(z) .................................... 
(ajánlattevő/közös ajánlattevő*) nevében nyilatkozattételre jogosult kijelentem, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 
kihirdetésre kerülök, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára olyan saját nevére szóló 
felelősségbiztosítást kötök, amely összhangban áll az ajánlati felhívásban és a 
szerződésben foglalt feltételekkel. 

 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  
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(15. sz. melléklet) 
Ajánlattevői nyilatkozat 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott ............................................. (név), mint a(z) .................................... 
(ajánlattevő/közös ajánlattevő*) nevében nyilatkozattételre jogosult kijelentem, hogy 
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre 
kerülünk, a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani fogjuk az ételszállításra alkalmas és a 
szükséges engedélyekkel rendelkező szállítójárművet, továbbá elfogadjuk, hogy amennyiben 
ennek nem teszünk eleget, akkor az ajánlatkérő a szerződés felmondására jogosulttá válik. 
 
 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  
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(16. sz. melléklet) 
Ajánlattevői nyilatkozat 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú, 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott ............................................. (név), mint a(z) .................................... 
(ajánlattevő/közös ajánlattevő*) nevében nyilatkozattételre jogosult vállalom, hogy a 
szerződés hatálya alatti teljesítésünk alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű mintaétrend 
lesz, amelyek a megajánlott árak mellett a gyakorlatban is megvalósíthatók. 
 
 
*Megfelelő részt kérjük aláhúzni 
 
Dátum: 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás  
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AJÁNLATKÉRŐI FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS 

IGAZOLÁSOK 
 

A 
 

„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

(KÉ-2310/2018) 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
(A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok és igazolások, melyet az ajánlatban még 

nem kell csatolni, de benyújthatók!) 
(17. sz. melléklet) 

Tartalomjegyzék32 
 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva (17. számú melléklet)  

P.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 
§  (1) bekezdés b) pontja alapján saját, vagy jogelődje az eljárást 
megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó két lezárt üzleti év 
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját egyszerű másolatban, 
amennyiben a beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető(k), úgy csatolni kell az erről szóló nyilatkozatot. 
Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához szükséges irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.) 
 

 

                                                
32 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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 Oldalszám 

 
P.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 
§  (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát az előző két lezárt üzleti 
évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó nettó 
árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. (18. sz. melléklet) 
 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez 
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (7)-
(8) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia 
kell. 

 

M.1. Az ajánlattevőnek be kell mutatnia, ismertetnie kell a felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított elmúlt 36 hónapban teljesített 
legjelentősebb közétkeztetési szolgáltatásait vagy a szerződést kötő másik 
fél által kiadott igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a 
szerint. (Legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a 
szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az 
ellenszolgáltatás mennyisége vagy összege, és nyilatkozat arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). 
 (19., 19/a. sz. melléklet)  

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése c) és g.) pontja 
alapján, figyelemmel a 24. § (3), (4) bekezdésére is, ajánlattevőnek 
csatolnia kell:  
- MSZ EN ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványt, vagy 
azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, illetőleg a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések leírását; 
- MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonság irányítási rendszer 
tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, illetőleg a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján az ezzel 
egyenértékű élelmiszer biztonsági intézkedések leírását; 
- MSZ EN ISO 14001:2015 környezetvédelmi vezetési rendszer 
tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, illetőleg a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az ezzel 
egyenértékű környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében 
tett intézkedéseinek részletes leírását. 
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 Oldalszám 

M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése b.) pontja 
alapján ajánlattevőnek csatolni kell azoknak a szakembereknek a 
megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván 
vonni. A szakemberek vonatkozásában csatolandó a képesítést igazoló 
okirat másolata, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz, mely 
alátámasztja a releváns szakmai tapasztalati évek/hónapok számát, ill. 
tartalmazza a jelenlegi munkáltató megnevezését. (20. sz. melléklet) 
 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez 
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia kell. 

 

Az ajánlat mellett külön csatolva: 
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza az igazolásokat, 
nyilatkozatokat jelszó nélkül olvashatóan, de nem módosítható .pdf fájlformátumban,  

 
Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
 
Dátum:         cégszerű aláírás 
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(18. sz. melléklet) 
Nyilatkozat árbevételről 

(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak 
megfelelően) 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 
 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése33) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlati 
felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évre vonatkozóan közétkeztetésből származó  - 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 
 
 
P2) alkalmassági feltétel …. év (nettó Ft) …. év (nettó Ft) 
Közbeszerzés tárgyából származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétel 

  

 
Dátum: 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás  

 
 

                                                
33 Nem kívánt rész törlendő! 
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(19. sz. melléklet) 
Nyilatkozat referenciáról 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 
 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése34) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett legjelentősebb közétkeztetési 
szolgáltatásaink az alábbiak voltak:  
 
A szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve 
és telefonszáma: 
 
Az ellenszolgáltatás mennyisége/nettó összege (adott esetben a saját teljesítés 
mennyisége/értéke): 
 
A teljesítés ideje, helye (kezdő és befejező időpontja): 
 
A szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 
 
Kelt: 
 

………………..…………………… 
cégszerű aláírás  

 
Ajánlattevőnek az M1) alkalmassági feltétel igazolása érdekében úgy kell bemutatnia a 
szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági 
feltételeknek való megfelelés: 
Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban rendelkeznie 
kell 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített (ide nem értve a tanéven kívüli 
szünetidőszakot) legalább egy db közétkeztetési szolgáltatás tárgyú referenciával, ahol a 
szolgáltatás elérte a napi 330 adag ebédet, s tartalmazta a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 
szerinti (tárgyi szerződésben is ellátandó) korcsoport (1-3 év, 4-6 év, 7-10 év, 11-14 év, 19-69 
év) mindegyikének ellátását. Referenciaként folyamatban lévő szolgáltatás is elfogadható, ha 
legalább rendelkezik már 12 hónap teljesítési időszakkal.  

                                                
34 Nem kívánt rész törlendő! 
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Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.) 
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(19/a. sz. melléklet) 
Referenciaigazolás 

(minta) 
 
 

Alulírott ……….... mint a ……………35 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, 
hogy társaságunk és a(z)……………36 között szerződés jött létre az alábbiak szerint: 
 
 
• Az referenciaszolgáltatás olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen 

az alkalmassági feltételeknek való megfelelés: 
 

• az ellenszolgáltatás mennyisége, nettó összege: 
 
• adott esetben a saját teljesítés mennyisége/értéke: 
 
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja): 
 
• a teljesítés helye: 
 
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy 

neve és telefonszáma: 
 
• a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 
 
 
Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..37 a teljesítést 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el. 
 
Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. 
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 

                                                
35 Referenciát adó cég neve és székhelye 
36 Ajánlattevő cég neve és székhelye 
37 Ajánlattevő cég neve 
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(20. sz. melléklet) 
Nyilatkozat szakemberekről 

 
„KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA 

ÜZEMELTETÉSÉVEL, TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN SZOCIÁLIS 
ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 
 

 
 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye38)  nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően 
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t, a táblázatban megjelölt pozíciókra kívánjuk bevonni: 

Alkalmassági feltétel  
M3) Szakember neve A képesítés ismertetése: 

 

a) 1 fő szakács képzettségű, legalább 5 éves gyermekétkeztetési 
gyakorlattal rendelkező szakember   

                                                
38 Nem kívánt rész törlendő! 
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Alkalmassági feltétel  
M3) Szakember neve A képesítés ismertetése: 

 

b) 1 fő diétás szakács képzettségű, legalább 2 éves 
gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező szakember.   

c) 1 fő legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (élelmezésvezetői 
feladatkörben végzett tevékenység) rendelkező élelmezésvezető 
képzettségű szakember. 
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Alkalmassági feltétel  
M3) Szakember neve A képesítés ismertetése: 

 

d) 1 fő felsőfokú v. emelt szintű vendéglátó menedzser 
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves 
szakmai gyakorlattal rendelkezik 

  

 
Ajánlatunk tartalmazzák az alábbi dokumentumokat: 

- A szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre fognak 
állni a szerződés teljesítése során. 

- Saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből a szakmai tapasztalat megléte megállapítható. A szakmai tapasztalatot 
év/hó dimenzióban kérjük megadni. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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Szakember szakmai önéletrajza 

(minta) 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  Végzettség/képzettség 

   

   

   

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

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

  

  

  

 
JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI 

MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE  
 (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi szolgáltatások ismertetése, 
időpontjai, mettől meddig (év, hó) 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 
tevékenység bemutatása 

  

  

  

 
EGYÉB 
Szakmai testületi tagság: 
Egyéb képzettség: 
Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat: 

 
Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő által 

az  
 

Albertirsa Város Önkormányzata és az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház, mint 
közös ajánlatkérők  
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által kezdeményezett 
a 

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALBERTIRSA VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN FŐZŐKONYHA ÜZEMELTETÉSÉVEL, 

TOVÁBBÁ ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL ÉS MIKEBUDA TELEPÜLÉSEKEN 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELLÁTÁSA” 

 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 

 

nyilatkozom, 

hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés 
időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, 
amelyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 
kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályozná. 
 
Nyilatkozom, hogy képzettségem megszerzésétől számítottan ....... év gyakorlati idővel 
rendelkezem, az ezen felüli többlet szakmai tapasztalatom hónapokban megadva: 
……………hónap 
 
 
Dátum:       ……………………………….. 
      szakember saját kezű aláírása 
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