
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI 

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - 

EKR000…….. 

E10 - Előkészítés szakasz 

 

Ajánlatkérő neve: Kerepes Város Önkormányzata 

Közbeszerzés tárgya: Közétkeztetés 2019 

Hirdetmény fejadatok: 

 

Szociális hirdetmény – Klasszikus ajánlatkérő esetén 

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés 

2014/24/EU irányelv 

Előzetes tájékoztató: Nem 

Ajánlati/részvételi felhívás: Igen 

Tájékoztató az eljárás eredményéről: Nem 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Kerepes Város Önkormányzata 

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99420437 

Postai cím: Vörösmarty utca 2. 

Város: Kerepes NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám: 2144 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: 

Kapcsolattartó személy: Franka Pál Tibor 

E-mail: polgarmester@kerepes.hu Telefon: +36 28561059 Fax: +36 28561060 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.kerepes.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

I.2) Közös közbeszerzés 

http://www.kerepes.hu/


A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó 

nemzeti közbeszerzési jogszabály: Nem 

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem 

 

I.3) Kommunikáció 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhető a következő címen: Igen 

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 

következő helyről érhető el: Nem 

A közbeszerzési dokumentum a következő URL címen érhető el: https://ekr.gov.hu/ekr-

em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR........../reszletek  

További információ a következő címen szerezhető be 

a fent említett cím: Igen 

másik cím: (adjon meg másik címet): Nem 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

elektronikusan: Igen  https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR........../reszletek  

a fent említett címre:  Igen 

a következő címre: (adjon meg másik címet): Nem 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek 

nem általánosan hozzáférhetők: Nem 

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság 

I.5) Fő tevékenység 

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) A beszerzés mennyisége 



II.1.1) Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Kerepes Város Önkormányzata 

intézményei részére 

Hivatkozási szám: EKR….. 

II.1.2) Fő CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód(ok): 55520000-1 

   

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: 

Vállalkozási szerződés közétkeztetési szolgáltatás biztosítására Kerepes Város Önkormányzata 

intézményei részére, az Önkormányzat tulajdonában lévő általános iskolában lévő tálaló 

konyha felújításával és annak komplett üzemeltetésével a főzőkonyha működési engedélyének 

megszerzésével működési, állagmegóvási, karbantartási költségek vállalásával, a konyhai 

dolgozók átvételével 2019. 07. 01. napjától 2024. 06. 30. napjáig, határozott időtartamban.  

 

Éves adagszámok: 

 

Óvodai éves adagszám: 

Tízórai: 67 405 

Ebéd: 67 405 

Uzsonna: 67 405 

 

Általános iskola alsó tagozat éves adagszám: 

Tízórai: 27 512 

Ebéd: 35 657 

Uzsonna: 27 512 

 

Általános iskola felső tagozat éves adagszám: 

Tízórai: 11 765 

Ebéd: 19 005 

Uzsonna: 11 765 

 

Szociális ebéd éves adagszám: 10 080 

 

Továbbá a diétás étkezés (jelenlegi adagszám 11 fő) jogszabályok szerinti biztosítása. 

 

Az egyes intézményekben a működési napok az alábbiak: 

Óvoda: 221 nap/év 

Iskola: 181 nap /év 

Szociális intézmény: 252 nap/év 

 

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:   1.00 HUF 

 

(Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára 

vonatkozó becsült összértéke vagy 

volumene) 



II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll: Nem 

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 

Érték: 1.00 HUF     

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 

tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) 

vagy 

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 

Pénznem: 

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) 

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem 

szereplő szerződés(ek) értéke) 

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató 

hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) 

 

II.2) Meghatározás 

 

II.2.1) Elnevezés: Közétkeztetés 2019. 

II.2.2) További CPV-kód(ok):      

55500000  

55524000 

55322000    

55523100 

90900000 

 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód(ok): HU120 

 

A teljesítés fő helyszíne: 2145 Kerepes, József Attila utca 71–75. Meseliget Óvoda, Wéber 

Ede utca 17. Csicsergő Óvoda, Szabadság út 260. Szivárvány Óvoda, Vörösmarty utca 2. 

Iskola, Napfény Háza Idősek Nappali ellátása (2145 Kerepes, Wesselényi u.51.) 

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

Vállalkozási szerződés közétkeztetési szolgáltatás biztosítására Kerepes Város Önkormányzata 

intézményei részére az alábbi helyeken és mennyiségben: 

Általános iskola részére hetente: 262 fő részére napi 3* étkezés (tízórai, ebéd és uzsonna) 105 

fő részére napi egyszeri étkezés, ebéd az alábbi megosztásban: 

— 7-10 éves gyermekeknek hetente 186 fő részére tízórai, ebéd és uzsonna, 56 fő részére ebéd, 

— 11-14 éves gyermekeknek hetente: 76 fő részére tízórai, ebéd és uzsonna 49 fő részére ebéd.  



Az étkezési napok száma évi 181. 

A különböző étkezési allergiák száma: laktózérzékeny 1 fő, gluténérzékeny 1 fő, laktóz és 

gluténérzékeny 1 fő, tej+tojás+mogyoró+szója érzékeny 1 fő, nutritív allergia+diétás+szója 1 

fő. Ezen létszám év közben változhat. 

Óvodák részére hetente: 375 fő részére tízórai, ebéd és uzsonna, étkezési napok száma évi 221. 

Teljes Mennyiség: 

Óvodák: 

— Meseliget óvoda 100 fő 

— Csicsergő óvoda 200 fő 

— Szivárvány óvoda: 75 fő 

Az ellátást heti 5 napra kell biztosítani, napi 3-szori étkezéssel.  

A különböző étkezési allergiák száma: 16 fő különböző ételallergiával rendelkező gyermek. 

Ezen létszám év közben változhat. 

Napfény háza Idősek Nappali Ellátása: szociális étkezés keretében ebédet kell szolgáltatni 52 

fő részére, amelyet cook&chill technológiával hűtve, előre csomagolt kiszerelésben kell 

székhelyükre szállítani. Étkezési napok száma évi 252 nap. 

A különböző étkezési allergiák száma: 1 fő epekímélő sótlan, 3 fő cukorbeteg diétás étkező. 

Ezen létszám év közben változhat.  
 
A fent megjelölt, becsült adagmennyiségek tekintetében +/-20 % mértékű eltérés 

megengedhető.  

A nyertes Ajánlattevőnek a Kerepes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő általános 

iskolában lévő tálaló konyha felújítási munkálatait maximum nettó 5.100.000,- Ft értékben el 

kell elvégezni a KD-ben lévő  szakmai-műszaki előírás alapján, majd komplett üzemeltetését 

szükséges ellátnia a jelenlegi 3 fő konyhai  dolgozó átvételével: jelenleg közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók közül kettőnek a munkabére bruttó 186.500,-Ft, egy 

munkavállaló munkabére bruttó 196.500,-Ft, és nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy 

legalább fél évig biztosítja a foglalkoztatásukat.  

A nyertes ajánlattevő az előírt ételadagokat az általa használt főzőkonyhájában készíti el, az 

ételeket saját fuvareszközével, edényzetében, saját költségén a teljesítési helyekre szállítja. A 

tálalás az általános iskolában a vállalkozó feladata, az óvodai tálalókonyhák esetében az adott 

intézményben lévő dolgozók feladata. A szociális étkezésben résztvevők számára a vállalkozó 

a szociális gondozóközpontba szállítja a hűtött előre csomagolt ételadagokat, majd azokat a 

rászorulók részére a szociális gondozó szállítja ki.  

Az ajánlattevő feladata a szolgáltatás végzése során keletkezett valamennyi hulladék kezelése 

és ártalmatlanítása a saját költségén. 

A szolgáltatást az 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a „közétkeztetésre való 

táplálkozásegészségügyi előírásokról”, foglaltakban meghatározott mennyiségi és minőségi 

elvárásoknak megfelelően kell biztosítani. 

A felsorolt étkeztetéseknél a pénzbeli befizetéséket és az étkezési jegyek kiadását az ajánlatkérő 

bonyolítja.   



Az Ajánlattevőnek éves szinten minimum nettó 200.000,- Ft értékű, számlákkal igazolt, a  

működtetéshez szükséges éves költséghozzájárulást kell teljesíteni az üzemeltetett tálalókonyha 

állagának megóvása és a nagy értékű tárgyi eszközök szükség szerinti pótlása érdekében.  

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

 

Érték áfa nélkül:  1.00 Pénznem: HUF 

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra 

vonatkozóan) 

 

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 

 

Időtartam hónapban:  

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: 2019. 07. 01. - 2024. 06. 30. 

 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos: Nem 

 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

 

II.2.14) További információk: 

 

Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az nem 

egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, a beszerzési igény egységesítése ugyanis a 

szolgáltatási volumen nagyságára tekintettel kedvezőbb ajánlatokat eredményezhet. Továbbá a 

részajánlattétel kizárásával biztosítható az egységes szolgáltatási színvonal, az egységes 

irányítás és a könnyebb kapcsolattartás. 

 

II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma: 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

 

Tekintettel arra, hogy az EKR hirdetmény mintában nem szerepel III.1.1 (kizáró okok), 

III.1.2 (pénzügyi alkalmasság) és III.1.3. (műszaki alkalmassági pont), így az itt megjelölt 

követelményeket feladásnál majd szétbontva kell bemásolni a hirdetmény olyan pontjába, 

ahol a karakterkorlátozás erre lehetőséget ad: 

 

III.1.1) Kizáró okok 

 

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

(kapacitás nyújtó), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bek g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró 

okok fennállnak. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, 

vagy kapacitás nyújtót, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a 

kizáró ok az eljárás során következett be. 

Ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17.§ (1) bek. szerint egyszerű 

nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 



62.§ (1) bek. k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpont és a 10.§ g) pont gb) alpont szerint kell 

igazolnia. Az alvállalkozó és az kapacitás nyújtó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot 

nyújt be arról, hogy az érintettek vonatkozásában nem állnak fenn a kizáró okok. Igazolásként 

a felhívás VI.5) pont szerinti feladásának napjánál régebbi keltezésű nyilatkozat(ok) is 

benyújthatóak. Az igazolási módról részletesen a Korm.r. 1. és 17. § szól.  

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

P.1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján az előző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (közétkeztetés) 

- általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy 

az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 

adatok rendelkezésre állnak.  

Ha az ajánlattevő a P.1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 

ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 

ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése 

során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 

igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

Az alkalmassági minimum követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő: 

P.1. ha az előző három lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából származó 

(közétkeztetés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el 

legalább a nettó 200.000.000,- Ft összeget.  

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

M.1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három 

év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetés) tevékenységből származó 

legjelentősebb referenciamunká(k)ról szóló nyilatkozatot vagy referenciaigazolás(ok)at 

legalább az alábbi tartalommal: 

— teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum 

megadásával), szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó személy neve, 

elérhetősége, szolgáltatás tárgya, a szállított étel adagszám mennyisége, nyilatkozat arra 

vonatkozóan, hogy a fogyasztói elégedettség felmérésen ajánlattevő legalább 80 %-ot elért, a 

szerződést kötő másik fél nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

 



 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §. (3a) bekezdése alapján a referencia időszakban az 

ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) időszak alatt 

befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket jelenti.  

 

M.2) Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket  

képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. A szakemberek bemutatása nyilatkozat 

formájában történik. Csatolni kell továbbá a szakemberek aláírt szakmai önéletrajzát amelyből 

a szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható, továbbá amely tartalmazza a rendelkezésre 

állási nyilatkozatukat. 

 

M.3) Az ajánlattevőnek csatolnia kell akkreditált, független tanúsító szervezettől származó ISO 

9001 tanúsítványát vagy HACCP rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítványát (vagy a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű igazolását). 

Az egyenértékűséget minden esetben az ajánlatban az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

 

M.4) Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló 1 db, legalább 600 

adag/nap meleg étel szállítására alkalmas, szakhatósági engedéllyel rendelkező gépjárművet, 

ami biztosítja az ételek helyszínre történő szállítást.  

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. 

Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más 

szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. 

 

Az alkalmassági minimum követelmények: 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

M.1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három 

évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgya (közétkeztetés,) szerinti összesen minimum 

120.000 adag étel szállítására von. referenciával, amely legfeljebb 3 db és legalább 24 hónapon 

át teljesített munkából tevődhet össze, és amely minimum 1 darab tálaló konyha teljes körű 

működtetését is igazolja és ezen referenciák vonatkozásában a fogyasztói elégedettség 

felmérésen ajánlattevőnek legalább 80 %-ot kell elérnie.  

M.2) nem rendelkezik:  

M.2.1) minimum 1 fő szakács képzettségű, minimum 36 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal 

rendelkező szakemberrel, és  

M.2.2) minimum 1 fő diétás szakács szakképzettségű, minimum 36 hó gyermekétkeztetési 

gyakorlattal rendelkező szakemberrel, és 

M.2.3) minimum 1 fő 36 hónap szakmai gyakorlattal (élelmezésvezetői munkakör) rendelkező 

élelmezésvezető képzettségű szakemberrel. 

M.3) nem rendelkezik bármely akkreditált, független tanúsító szervezettől származó ISO 9001 

tanúsítvánnyal vagy  HACCP rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal (vagy a Korm. 

rendelet 24.§ (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű dokumentummal).  



M.4) nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 600 adag/nap meleg étel szállítására alkalmas, 

szakhatósági engedéllyel rendelkező gépjárművel. 

 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

 

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja 

a fogyatékkal élő 

vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja: 

 

 

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: Nem 

 

(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és 

kulturális szolgáltatásokra vonatkozó 

szerződések esetében): Nem 

 

Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) 

bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt: Nem 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

 

 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk 

 

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: Nem 

 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a szerződés 

ellenértékét a szerződésszerű teljesítést követően havonta a nyertes ajánlattevő által a 

tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül 

átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése 

szerint. Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által aláírt 

teljesítésigazolásokat. 

A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megadott árak évente egy alkalommal, a 

szerződéskötés fordulónapján (július 1.) változtathatók, legfeljebb a fordulónapot megelőző 

napon (június 30 napján.) amennyiben az érvényes KSH által közzétett élelmiszerekre 

vonatkozó fogyasztói árindex több, mint 10 %-al növekedett. Első alkalom 2020. július 1.  

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Megrendelő teljesítési 

biztosítékot köt ki, melynek összege: 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint. A teljesítési biztosítékot a 

szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Vállalkozónak Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania és 

a szerződés teljesítésének elismeréséig hatályban kell maradnia. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó 



választása szerint nyújtható az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével,átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető 

kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.  

A szerződés biztosítékai: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. 

Részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét 

és szakképzettségét: Nem 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 

Nyílt eljárás: Igen 

Meghívásos eljárás: Nem 

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás: Nem 

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül 

odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet): Nem 

 

 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk 

 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem 

 

 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

 

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása 

 

A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: 

 

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői: 

Az ajánlattevők érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint kerülnek értékelésre. Az 

ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi értékelési szempont esetében: 0-10. Az 

értékelési módszer részletes leírását - terjedelmi korlátok miatt – a dokumentáció tartalmazza.  

1. Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft), súlyszám: 80  

2. Szerződés teljesítésében résztvevő élelmezésvezető alkalmassági követelményen felüli 

többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap), 

súlyszám: 20 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

 



A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 

 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

 

(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett 

hirdetmény; Előminősítési hirdetmény - 

Közszolgáltatások) 

 

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; 

Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 

átláthatóságra vonatkozó hirdetmény) 

 

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató; 

Ajánlati/részvételi felhívás; Eljárást 

megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer; Önkéntes előzetes átláthatóságra 

vonatkozó hirdetmény) 

 

 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

 

A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje 

 

Dátum, helyi idő: 2019. …..  10.00 óra/perc 

 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 

benyújthatók: 

 

HU 

 

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: 

 

 

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás 

lezárásáról 

 

 

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás 

lezárásáról 

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket 

 

V. szakasz: Eljárás eredménye 

 

A szerződés száma:       Szerződés/rész odaítélésre került: 

 

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ 

 

A szerződés/tétel nem került odaítélésre 

 

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: 

 



Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): 

 

Hirdetmény hivatkozási száma:   (év és a dokumentum száma) 

 

 

V.2 Az eljárás eredménye 

 

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 

 

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 

A beérkezett ajánlatok száma: 

 

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 

 

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 

 

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 

 

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el 

 

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) 

 

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

A szerződés/rész végleges összértéke: 

vagy 

 

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 

Pénznem: 

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan) 

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató 

hirdetményekben nem szereplő, e tételre 

vonatkozó szerződés(ek) értéke) 

 

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk 

 

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: 

 

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő 

teljesítésének értékét vagy arányát 

 

Érték áfa nélkül:      Pénznem:  

 

Arány    % 

 



 

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 

A megrendelés elektronikus úton történik: Nem 

 

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Nem  

A fizetés elektronikus úton történik: Igen 

 

 

VI.3) További információk: 

1. Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben 

történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben 

történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017.(XII.19.) Kr. rendelkezéseivel. 

2. Ajánlatok bontása az EKR használatával történik – 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet 

szerint, időpontja: 2019. …….. 12:00 óra 

3. Ajánlat benyújtásának címe és módja: https://ekr.gov.hu/portalon:EKR000…….. Az 

ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52.§(4)-(5) bekezdése, 

illetve szükség esetén a 424/2017. Korm.r. 16.§ (2)-(3) bekezdése szerint jár el. 

4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére 

vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a Közbeszerzési 

dokumentumok tartalmazzák (Kbt. 57. §) Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelési 

szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: Valamennyi szempont 

esetében arányosítás. Részletek KD-ben. 

5. AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§ (2), és (6) bek-nek, illetve a 67.§ (4) bek-nek 

megfelelően. 

6. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak 

magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. 

7. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

8. Hiánypótlásra, felvilágosítás adására a Kbt. 71. § szerint van lehetőség. A hiánypótlás, 

felvilágosítás, indokolás kérés elrendeléséről az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően 

az EKR-en keresztül rendelkezik. 

9. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: dr. Kiss Ágnes, lajstromszám: 00869 



10. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

11. Ajánlattevő nem tehet rész, vagy többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 

12. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap. 

13. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását. 

14. A Felhívás II.1.5) és a II.2.6) pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a hirdetmény 

feladhatósága érdekében került megjelölésre. 

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat, de nem alkalmazza 

a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

16. A szerződés megkötésének feltétele, hogy megkötésének időpontjában a nyertes ajánlattevő 

rendelkezzen érvényes, legalább a teljesítési időszak alatt folyamatosan rendelkezésre álló, a 

beszerzés tárgya szerinti (közétkeztetés) legalább 50 millió Ft/év, és 30 millió Ft/káresemény 

nagyságú felelősségbiztosítással a hibák elhárítására. 

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés 

időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 

17. Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 

szigorúbban határoztuk meg. 

18. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. 

Rendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és Közbeszerzési dokumentumok 

rendelkezései az irányadóak. 

19. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget 

vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti 

aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági 

szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 

 

20. Helyszíni bejárás: az ajánlattételi felhívás megjelenését (az esetleges korrigendumot is 

figyelembeve) követő 5. munkanapon, 10. órakor. A találkozás helye: az ajánlatkérő székhelye 

az ügyfélszolgálat előtt. 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest 

Postai irányítószám: 1026 

Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

mailto:dontobizottsag@kt.hu


Telefon: +36 18828592 

Fax: +36 18828593 

Internetcím: (URL): www.kozbeszerzes.hu 

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város:  

Postai irányítószám:  

Ország: 

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

Internetcím: (URL):  

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. 

 

 

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

szerezhető be 

 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest 

Postai irányítószám: 1026 

Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Telefon: +36 18828592 

Fax: +36 18828593 

Internetcím: (URL): www.kozbeszerzes.hu 

 

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 

(A rendszer automatikusan tölti) 

 

 

 

D1 melléklet 

D1. melléklet - Általános beszerzés 

 

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes 

közzététele nélkül odaítélt szerződés 

indokolása 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/

