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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

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

Hivatalos név: Albertirsa Város Önkormányzata 

Postai cím: Irsay Károly u. 2.  

Város: Albertirsa Postai irányítószám: 2730 

Hivatalos név: Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 

Postai cím: Dózsa György u. 23. 

Város: Albertirsa Postai irányítószám: 2730 

 
II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város közigazgatási területén főzőkonyha 
üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda településeken szociális étkeztetés 
ellátása. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

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. 
 
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 
 
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. 
 
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. 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. Rész, 
III. Fejezet 21. § (2) bekezdés. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. III. Része szerinti nyílt eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:- 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 035-077039 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ-2310/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: 



V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása 
Albertirsa Város közigazgatási területén, szociális étkeztetés biztosítása Albertirsa, Ceglédbercel és 
Mikebuda településeken. 
Az eljárás eredményes volt x igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka:  

� A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése:- 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
Érvényes ajánlatot tett a TS Gastro Kft. 2730 Albertirsa, Pesti út 65. 
Adószám: 14893560-2-13 
Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt, azokat a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint igazolta. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempontok 
Értékelési szempontra tett vállalás 

TS Gastro Kft. 
2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

Nettó szolgáltatási díj mindösszesen (ajánlati ár 
részletezése c. kalkulációs lap 13. sorában feltüntetett 
összeg) (Ft) 

431.310.- Ft 

A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való 
megfelelése, minősége 

A szakmai ajánlat részeként előírt 
dokumentumokat ajánlattevő csatolta, 



2.1 Étlapok minősége 
2.2. Változatossági mutató 

az ajánlat megfelel a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak és az 

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

55.5 hó 

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

247.5 hó 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 
Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

  
A 

részszempontok 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve:  
TS Gastro Kft. 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

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

65 100 6500 

A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai 
szempontoknak való megfelelése, 
minősége 

2.1 Étlapok minősége 
2.2. Változatossági mutató  

35 
 
 

30 
5 

100 3500 

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

 
 
 

5 
100 500 

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

 
 

5 
 

100 500 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

  
 

11000 
 

 



  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 2 

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.  

- 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 
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: 
 
 
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. 



 
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 
 
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; 
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
 
Mivel egy érvényes ajánlat érkezett, ezért az ajánlatkérő nem tudta alkalmazni az arányosítás 
módszerét, az ajánlat valamennyi értékelési részszempontra 100 pontot kapott.  
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Nyertes ajánlattevő: TS Gastro Kft. 2730 Albertirsa, Pesti út 65. 
Adószám: 14893560-2-13 
Ellenszolgáltatás összege: az étkezési típusok esetében a megajánlott napi szolgáltatási díj: 
431.310.- Ft. 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. 
Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő szempont 
szerinti ajánlatot, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során, az értékelési 
részszempontonként megállapított pont- és súlyszámok alapján a legtöbb értékelési pontszámot 
kapta. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen � nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
Étel és kommunális hulladék elszállítás, karbantartási tevékenységek, kiegészítő szakértői 
szolgáltatások, építőipari kivitelezési tevékenységek tárgyában. 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában:- 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 



Az Allure Event Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics u. 35., adószám: 23906244-2-13) ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e), ill. a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján, mivel 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a borítólapon kívül nem tartalmaz 
semmilyen ajánlattevői nyilatkozatot, a benyújtott ajánlatból nem derül ki az értékelési 
részszempontokra tett vállalás, valamint ajánlattevő az ajánlati biztosítékot sem bocsátotta 
ajánlatkérő rendelkezésére. Mindezen hiányosságokat olyan hibának szükséges minősíteni, melyet 
sem hiánypótlással, sem felvilágosításkéréssel nem lehetséges javítani. 
 
A Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. (1191 Bp., Hofherr A. u. 20-22., adószám: 24189112-2-43) 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  
A Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. nem tett eleget vezető ajánlatkérő hiánypótlási 
felszólításának, így az ajánlat nem tartalmazza a mintaétlapokhoz tartozó étrend 10 személyes 
nyersanyagkiszabásait étkezésenkénti bontásban, az alapanyag kimutatásokat 2*10 napos időszakra 
vonatkozó összesítését, a változatossági mutató kalkulációját az óvodás korcsoportra bemutatva az 
egymást követő kétszer tíz élelmezési nap melegétkezéseinek vonatkozásában, holott közös 
ajánlatkérők lehetővé tették az ajánlatok nem jelentős, egyedi részletkérdésére vonatkozó hibák 
javíthatóságát, illetve a hiányok pótolhatóságát.  

A Junior Vendéglátó Zrt. (1095 Bp. Mester u. 29.-31., adószám: 10929764-2-43) ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e), ill. a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján, mivel 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem bocsátotta 
ajánlatkérő rendelkezésére, továbbá ajánlattevő nem nyilatkozott a pénzügyi/gazdasági, illetve 
műszaki/szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelőségéről, a felelősségbiztosítás határidőre 
történő rendelkezésre bocsátásáról, ajánlattevő nem nyújtott be szakmai ajánlatot (mintaétrendeket), 
és nem csatolta a konyha felújítására vonatkozó árazott költségvetést. Az ajánlati biztosíték 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásának hiányát, illetve a szakmai ajánlat benyújtásának 
hiányát nem lehet sem hiánypótlással sem felvilágosításkéréssel javítani, így az ajánlat 
érvénytelenségét kell megállapítani. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018. 04. 12. / Lejárata: 2018. 04. 22. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 04. 12. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 04. 12. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 



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

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

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

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

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

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
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