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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő, Hajléktalanokért Közalapítvány nevében ezennel felkérem, hogy tegye meg
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladat megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Hajléktalanokért Közalapítvány
1067 Budapest, Szobi utca 3.
Címzett :
Varga Péter igazgató
Tel: 36/1/2617704
E-mail: varga.peter@hajlektalanokert.hu
Kapcsolattartó:
Dr. Illés Levente ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma:
00240)
Illés Levente Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. 6.a.
Tel/Fax: 06/1/788-0221
Email: illes.levente@illesoffice.hu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerint
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A
felelős fordításnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékát a következők
szerint: „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az
eredetivel mindenben megegyezik.”
Az eljárás tárgya:
„Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
A szerződés időtartama:12 hónap
Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az ajánlati felhívás és jelen közbeszerzési dokumentum között ellentmondás
merül fel, úgy az ajánlati felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során
felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei az irányadóak. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a közbeszerzési
dokumentumban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan
terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén
az Ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tételszövege mögött/mellett a
költségvetésben köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység
konkrét megnevezését. Amennyiben Ajánlattevő nem a műszaki leírásban előírt termékeket
ajánl meg ajánlatában, úgy az egyenértékűséget Ajánlattevőnek objektív tartalmú
dokumentumokkal kell igazolnia és bizonyítania.
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1. KÖTET
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
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Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató ◯
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás X
Tájékoztató az eljárás eredményéről ◯

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

Nemzeti
azonosítószám: 2
AK17466

Postai cím: Szobi utca 3.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám:
1067

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy: Varga Péter

Telefon: +361
2617704

E-mail: varga.peter@hajlektalanokert.hu

Fax: +3612621021

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://hajlekot.hu/
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció 5, 9
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X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: 15 (URL) http://hajlekot.hu/
◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: 15 (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
◯ a fent említett cím
X másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos
Illés Levente Ügyvédi Iroda
Postai
Tátra u. 6. I. em. 6.a.
Város:
Budapest

Postai
1136

NUTS-kód:
HU101

Kapcsolattartó személy: Dr. Illés Levente felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszáma: 00240)
E-mail: iroda@illesoffice.hu
Internetcím(ek)
Az
A felhasználói oldal címe: (URL)

ajánlatkérő

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 5
elektronikusan: (URL)
◯ a fent említett címre
X a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Illés Levente Ügyvédi Iroda
Postai
Tátra u. 6. I. em. 6.a.
Város:
Budapest

Postai
1136

NUTS-kód:
HU101

Kapcsolattartó személy: Dr. Illés Levente felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszáma: 00240)
E-mail: iroda@illesoffice.hu
Internetcím(ek)
Az
A felhasználói oldal címe: (URL)

ajánlatkérő
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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
◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális
vagy helyi részlegeik

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet

◯ Regionális vagy helyi hatóság

◯ Közjogi intézmény

X Egyéb típus: Alapítvány

I.5) Fő tevékenység
◯ Általános közszolgáltatások

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯ Honvédelem

X Szociális védelem

◯ Közrend és biztonság

◯ Szabadidő, kultúra és vallás

◯ Környezetvédelem

◯ Oktatás

◯ Gazdasági és pénzügyek

◯ Egyéb tevékenység:

◯ Egészségügy
II. szakasz: Tárgy 3
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatás megrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés keretében Közterületen élők
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 6, 9
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll X igen ◯ nem
Ajánlatok X valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ]
◯ csak egy részre nyújthatók be 5
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 5, 9
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 5, 9
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) 10
Érték: [
] (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: [
figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [
]

] / A

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 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 1
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen: Péterfia u. 40., Dobozi u. 2/D.,
Derék u.22. IX., Szávay Gyula u.89., Debrecen-Ondód, Kádár dűlő 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 207 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 230 adag/munkanapnap
mértékig): Nyári adagszám 05.01-10.31: 180 adag/mukanap. (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max.
200 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
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Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos x igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 2
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
104.

1

HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza: Bokréta u. 22/a., Rákóczi u.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. An az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 166 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 183 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 133 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max.
147 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 3
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok, Tószegi út 32-34., Prizma utca 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 77 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 85 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 57 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 64 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 4
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
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II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunfélegyháza, Alpári út 61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában (reális, mindennapokban
használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy
400-800 g/ egy adag). Téli adagszám 11.01-04.30: 76 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől
eltérhet: max. 84 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 66
adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 73 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 5
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét: Matkói út 20., Hoffmann János
u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. An az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz
szükséges műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli
adagszám 11.01-04.30: 97 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 107
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adag/munkanap mértékig), Nyári adagszám 05.01-10.31: 97 adag/munkanap (Ajánlatkérő
ettől eltérhet: max. 107 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 6
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged: Csanádi u. 9., Bajai út 9., Indóház
tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 126 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 139 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 126 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 139 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
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Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 7
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés: Farkas Gyula u. 3., Farkas Gyula u. 5.,
Farkas Gyula u. 4., Csallóközi u. ½., Csallóközi u.34., Orosháza: Szabó D. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 94 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 104 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 80 adagmunka/nap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 90 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
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II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 8
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc: Árpád út 126., Baross Gábor utca
13-15., Kazincbarcika: Mátyás király út 56., Tiszaújváros: Huszár Andor u. 1/a. ,
Sátoraljaújhely, Báthory u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 477 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 526 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 389 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 430 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 9
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU312 A teljesítés fő helyszíne: Hatvan Nagyteleki út 1/a.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel (reális, mindennapokban használatos
adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy 400-800 g /
egy adag). Téli adagszám 11.01-04.30: 33 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 36 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 29 adag/munkanap
(Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 32 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 10
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU312 A teljesítés fő helyszíne: Gyöngyös Menház u. 33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 34 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 38 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 29 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 32 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
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(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 11
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 313 A teljesítés fő helyszíne: Salgótarján: Acélgyári út 61., Hősök út 35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 113 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 126 adag/munkanap
mértékig), Nyári adagszám 05.01-10.31: 77 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 86 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 12
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Mezőkövesd, Mátyás király út 121.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában (reális, mindennapokban
használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy
400-800 g / egy adag) . Téli adagszám 11.01-04.30: 29 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől
eltérhet: max. 32 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 29
adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 32 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 13
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU233 A teljesítés fő helyszíne: Dombóvár, Erdősor u. 3.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 14 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 16 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 14 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 16 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 14
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Kanizsai u. 56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 48 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 53 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 38 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 42 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
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(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 15
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 232 A teljesítés fő helyszíne: Siófok, Bajcsy Zs. u. 224.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában (reális, mindennapokban
használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy
400-800 g / egy adag) . Téli adagszám 11.01-04.30: 48 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől
eltérhet: max. 53 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 35
adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 39 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
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II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 16
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs: Bittner A. u. 80, Névtelen u. 1., Edison
u. 18., Gomba u. 7., Dugonics u. 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 119 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 135 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 78 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 89 adag/munkanap mértékig)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 17
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, Hock János u. 98.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 67 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 74 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 57 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 63 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 18
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU223 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa, Dózsa György út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 48 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 53 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 48 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 53 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
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(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 19
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU223 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa, Dózsa György út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel (reális, mindennapokban használatos
adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy 400-800 g /
egy adag) és hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú sütőben melegíthető
készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a szállítást követő 2 nap. Az
étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges műanyag evőeszközt,
megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám 11.01-04.30: 19
adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 22 adag/munkanap mértékig) Nyári
adagszám 05.01-10.31: 19 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 21
adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 20
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Avar u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 29 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 32 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 29 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 32 adag/munkanap mértékig)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 21
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
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Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 222 A teljesítés fő helyszíne: Szombathely, Zanati út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 155 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 171 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 146 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max.
161 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 22
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 212 A teljesítés fő helyszíne: Tata, Almási út 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában (reális, mindennapokban
használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy
400-800 g / egy adag) . Téli adagszám 11.01-04.30: 24 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől
eltérhet: max. 26 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 14
adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 16 adag/munkanap mértékig).
23/111

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 23
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya: Táncsics M u 1/F., Füzes út 40/B.,
Hegy u. 20., Oroszlány, Mátyás király u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 108 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 122 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 63 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 73 adag/munkanap mértékig)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 24
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 213 A teljesítés fő helyszíne: Várpalota, Mészáros Lőrinc u. 53., Veszprém:
Jutasi u. 24-26., Veszprém, Házgyári út 1., Ajka, Gyár u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 193 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 213 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 174 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max.
192 adag/munkanap mértékig)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
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II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 25
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Sörház tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában (reális, mindennapokban
használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy
400-800 g / egy adag) Téli adagszám 11.01-04.30: 102 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől
eltérhet: max. 112 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 85
adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 94 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 26
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár, Sörház tér 3., Kikindai út 8.,
Széchenyi u. 60.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
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szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 58 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 67 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 41 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 49 adag/munkanap mértékig)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 27
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 211 A teljesítés fő helyszíne: Dunaújváros, Papírgyár út 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 95 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 105 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 95 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 105 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 28
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 101 A teljesítés fő helyszíne: 1086 Budapest, Dankó u. 15., 1011 Budapest,
Fő u. 41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, meleg készétel formában (reális, mindennapokban
használatos adagolási útmutatóval, az étel jellegétől függően 300-500 ml-s merőkanál vagy
400-800 g / egy adag). Téli adagszám 11.01-04.30: 291 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől
eltérhet: max. 321 adag/munkanap mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 224
adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 247 adag/munkanap mértékig)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
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II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 29
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HUF 101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, alábbi kerületek: I., III., VI., VII.,
VIII., X., XI., XIII., XIV., XIX., XXI., Érd Fehérvári út 89.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 968 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 1071 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 743 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet:
max. 817 adag/munkanap mértékig).
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a „Közterületen élők Rész száma: 2 30
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 55523000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 55500000-5 55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: 1 HU 101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, alábbi kerületek: IV., VI., VIII.,
IX., X., XI., XIII., XV.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az étkezési csomagokat, felnőtt (19-69 év közötti)
korosztály részére kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma biztosan zárt, mikrohullámú
sütőben melegíthető készétel formában (melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a
szállítást követő 2 nap. Az étkezési csomaghoz, annak kulturált elfogyasztáshoz szükséges
műanyag evőeszközt, megfelelő zárt csomagolásban is biztosítani kell). Téli adagszám
11.01-04.30: 762 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 846 adag/munkanap
mértékig) Nyári adagszám 05.01-10.31: 549 adag/munkanap (Ajánlatkérő ettől eltérhet: max.
611 adag/munkanap mértékig)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2, 5
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem: (keretmegállapodások esetében - becsült maximális
összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 5, 6
Az időtartam hónapban: [ 12 ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 5, 10
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos X igen ◯ nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:

II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma: 9 (nn/hh/éééé)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 5, 14
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.,321/2015.(X.30.)Korm.r.17.§ (1)-(2) bek.szerint
igazolva. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okokra körében tett
nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Pénzügyi alkalmasság:
P1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás
megküldését megelőző három lezárt üzleti évre saját vagy jogelődje számviteli törvény
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szerinti beszámolóját (a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a
beszámolót a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem
szükséges; ebben az esetben Ajánlattevő nyilatkozzon, a honlapon való közzétételről. Ha
ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. Ha az ajánlattevő pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi
és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - ha beszámoló benyújtását írja elő - köteles
meghatározni az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől
megkövetelt árbevétel mértékét. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65.
§ (6)–(8) bekezdése. Ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának időpontját tekinti mérvadónak.
M.1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)–
(2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban
teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését (bővebben lásd a dokumentáció 14.2.
pontjában). Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét
(kezdő időpont és befejezési határidő – év, hónap és nap – megjelölésével) és nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben
az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban vett részt, továbbá a teljesítés alapján
történő ellenszolgáltatásból való részesülés összegét is meg kell adnia. Az alkalmasság
igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdésére.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembernek a bemutatása, akit be kíván vonni a teljesítésbe (bővebben lásd a
dokumentáció 14.2. pontjában). E körben csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, hogy
abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülése,
— végzettséget igazoló dokumentumok (bizonyítvány/oklevél/diploma) egyszerű másolata,
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat tárgyi eljárásra vonatkozóan.
Ajánlattevőknek az alkalmasságukat a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően kell előzetesen igazolniuk, majd az alkalmasságukat alátámasztó
dokumentumokat ajánlatkérő külön, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására
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benyújtaniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire és a (9)
bekezdésére.
Alkalmassági követelmények: alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1. a saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint a mérleg szerinti
eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt
(minden [1-30.] rész vonatkozásában).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő
azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte megműködését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó árbevétele nem éri el az
alábbi mértétket a pályázni kívánt rész(ek) tekintetében:
1. rész: 25,8 M Ft-ot
2. rész: 19,7M Ft-ot
3. rész: 8,8 M Ft-ot
4. rész: 9,4 M Ft-ot
5. rész: 12,8 M Ft-ot
6. rész: 16,4 M Ft-ot
7. rész: 11,4 M Ft-ot
8. rész: 57,2 M Ft-ot
9. rész: 2,0 M Ft-ot
10. rész:2,0 M Ft-ot
11. rész: 10,7 M Ft-ot
12. rész: 2,9 M Ft-ot
13. rész: 1,0 M Ft-ot
14. rész: 4,4 M Ft-ot
15. rész: 4,4 M Ft-ot
16. rész: 12,1 M Ft-ot
17. rész: 8,8 M Ft-ot
18. rész: 4,7 M Ft-ot
19. rész: 1,8 M Ft-ot
20. rész: 3,5 M Ft-ot
21. rész: 17,3 M Ft-ot
22. rész: 1,2 M Ft-ot
23. rész: 11,8 M Ft-ot
24. rész: 19,5 M Ft-ot
25. rész: 12.0 M Ft-ot
26. rész: 5,6 M Ft-ot
27. rész: 11,5 M Ft-ot
28. rész: 32,0 M Ft-ot
29. rész: 113,0 M Ft-ot
30. rész: 86,0 M Ft-ot
Több részre történő ajánlattétel esetében az érintett legmagasabb követelménynek kell
ajánlattevőnek megfelelnie.
Ajánlatkérő e körben felhívja ajánlattevők figyelmét a Korm. r. 19. § (3) bekezdésére is.
M1.nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban), legalább a Közbeszerzési Dokumentumban részenként meghatározott
adagszámmal. Ajánlattevőnek a meghatározott adagszámokat legalább 1 hónapos teljesítési
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időtartamra vonatkozó folyamatos szolgáltatási/vállalkozási szerződés keretében kellett
teljesítenie.
1. rész: 120 készétel adag/munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
2. rész: 90 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
3. rész: 40 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
4. rész: 45 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
5. rész: 70 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
6. rész: 90 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
7. rész: 60 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
8. rész: 280 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
9. rész: 20 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
10. rész: 20 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
11. rész: 55 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
12. rész: 20 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
13. rész: 10 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
14. rész: 28 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
15. rész: 20 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
16. rész: 55 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
17. rész: 42 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
18. rész: 35 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
19. rész: 11 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
20. rész: 20 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
21. rész: 110 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
22. rész: 10 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
23. rész: 52 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
24. rész: 130 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;

mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
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mennyiségben nyújtott szerződésszerűen

25. rész: 60 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
26. rész: 30 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
27. rész: 70 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
28. rész: 165 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
29. rész: 550 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;
30. rész: 400 készétel adag/ munkanap
teljesített közétkeztetési referenciával;

mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen

M2. minden rész vonatkozásában (1-30. rész) nem rendelkezik legalább:
1 fő közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és szakács (FEOR
5134) vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, 1 fő minimum 2 éves
dietetikai szakmai gyakorlattal és felsőfokú dietetikus vagy azzal egyenértékű
végzettséggel/képzettséggel (FEOR 2223-00) rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több alkalmassági követelmény, valamint több részajánlat tekintetében is
megjelölhető.
Ajánlatkérő dietetikai szakmai gyakorlat alatt dietetikus vagy azzal egyenértékű
végzettséghez kötött, legalább 2 év időtartamban közétkeztetés területén dietetikai
tevékenység ellátását érti.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és
kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek
részt.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
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: 8
A projekt utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100 %. Az
ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget semmilyen
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jogcímen nem fizet. Az ellenérték kiegyenlítése HUF-ban, az igazolt szerződésszerű
teljesítés alapján, havonta kiállított számla ellenében a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a Támogatási Szerződés, a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rend szerint –alvállalkozó igénybevétele esetében a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapján – és az Art. 36/A. § rendelkezései szerint történik, átutalással a Nyertes Ajánlattevő
bankszámlájára 30 napos fizetési határidővel.
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmes szállítással érintett részért járó havi nettó díj 10
%-a, maximális mértéke az érintett közbeszerzési részre eső nettó díj 30/%-a. Ajánlatkérő
érintett rész alatt azt a szállítási adagot érti, amely a késedelemmel érintett. Havi nettó díj
alatt az aktuális hónap teljes díját érti.
Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben bármely szállítási alkalom esetén nem szállítja le
az ételadagokat legkésőbb a meghatározott szállítási határidőt követő 30 percen belül.
Késedelemnek minősül amennyiben a Vállalkozó a megrendelt adagszámú ételt az előírt
határidőig nem szállítja le és, ezen hibáját a szükséges ésszerű határidőn belül (30 perc az
időtartam lejártától számítottan) nem korrigálja, akkor a Megrendelő jogosult az adott napra
szükséges adagszámban az ételt harmadik féltől beszerezni és a beszerzéssel kapcsolatban
felmerülő esetleges többletköltségeket a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett ételadagokért járó nettó
ellenérték 10 %-a, maximális mértéke az érintett közbeszerzési részre eső nettó díj 30/%-a
Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben az ételadagok bármelyike a szerződéstervezetben
megjelölt jogszabályokban, illetve dokumentumokban, továbbá a felhívásban vagy
dokumentációban foglaltaknak, így a Megrendelői elvárásoknak nem felel meg.
Meghiúsulási kötbér mértéke: adott, meghiúsulással érintett közbeszerzési részre eső nettó
ellenérték 30 %-os mértéke.
A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezése irányadó. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kötbérekre vonatkozó rendelkezések valamennyi
részajánlat esetén irányadóak. Ugyanazon okból felszámított kötbérek együttes mértéke az
adott részre jutó ellenszolgáltatás 30 %-át nem haladhatja meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 8
X Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás 5, 10, 14
IV.1.1) Az eljárás fajtája
X Nyílt eljárás 8
◯ Meghívásos eljárás 8
◯ Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás 8
◯ Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele
nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben 10 (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 5, 14
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása: 8
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok: Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium.
Az értékelésre kerülő tartalmi elemeket (1. értékelési szempont) a Felolvasólapon kell megadni, a
2. értékelési szempont tekintetében szakmai ajánlat részeként 30, azaz harminc meleg ételt
tartalmazó (melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag leírást az Ajánlatkérő
számára elbírálásra biztosítani.
1. értékelési szempont: Az ajánlati árat egy adag készételre vetítve, nettó Ft-ban kell
megajánlani. Csak pozitív érték ajánlható meg, a nulla vagy a negatív érték (ajánlati ár) nem
ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség
jogkövetkezményét vonja maga után. Ajánlatkérőnek az ajánlati árat egy adag étel
vonatkozásában kell megadnia.
Súlyszám: 65
2. értékelési szempont: Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat
részeként pályázni kívánt részenként, 30, azaz harminc, meleg ételt tartalmazó
(melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag leírást az Ajánlatkérő számára
elbírálásra biztosítani.
Súlyszám: 35
Jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlat az, amely érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tartalmazza.
Az értékelési szempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás értékelési szempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre 10 pontot
ad. (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1. ba, bb) pontjai alapján, kettő tizedes jegyre
való kerekítés mellett.
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál az értékelési szempontnál, amelynél
Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1. értékelés szempont).
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat az alábbi képlettel:
P = (Alegjobb /Avizsgált)* (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax : a pontskála felső határa
Pmin : a pontskála alsó határa
A legjobb : az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati elem
A legrosszabb: az ajánlatkérő számára legelőnytelenebb ajánlati elem
A vizsgált: a vizsgált ajánlati elem
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Az Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám 2012. június 1.) elnevezésű dokumentum
vonatkozó rendelkezései szerint értékeli az ajánlatokat.
A 2. értékelési szempont alkalmazása során az alábbi pontkiosztást alkalmazza Ajánlatkérő:
A dietetikus értékelése alapján kiszámításra kerül, hogy az ajánlattevő a 30 különböző
étkezési csomagból összesen hány db „Megfelelt” értékelést kapott (11.2. pont szerinti
feltételek alapján).
A dietetikai megfelelősség szempontjából adott pontszám:
30 db „Megfelelt” értékelés: 10 pont
29 db „Megfelelt” értékelés: 9 pont
28 db „Megfelelt” értékelés: 8 pont
27 db „Megfelelt” értékelés: 7 pont
26 db „Megfelelt” értékelés: 6 pont
25 db „Megfelelt” értékelés: 5 pont
24 db „Megfelelt” értékelés: 4 pont
23 db „Megfelelt” értékelés: 3 pont
22 db „Megfelelt” értékelés: 2 pont
20-21 db „Megfelelt” értékelés: 1 pont
0-19 db Megfelelt” értékelés: érvénytelen ajánlat
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Megfeleltnek az tekinthető, ha ajánlattevő a megadott paramétereknek megfelelően
készítette el a mintacsomagokat, amennyiben valamely, a műszaki leírásban leírt
paraméternek nem felel meg a mintacsomag, ajánlatkérő nem megfeleltként fogja értékelni
az adott mintacsomagot. A megfelelést ajánlatkérő dietetikai szakvélemény, illetve a
mellékelt táblázat szerint fogja megállapítani.
Az értékelési szempontok pontozását követően az Ajánlatkérő a pontszámokat beszorozza
az adott értékelési szempont súlyszámával, majd a súlyozott pontszámokat összeadja. A
legmagasabb összpontszámot elérő Ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre. Az
Ajánlatkérő a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes értékig veszi
figyelembe az ajánlatértékelése során.
Ajánlatkérő azon értékelési szempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg,
az értéket vagy meghatározást el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét
eredményezik!
Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési szempontokra vonatkozó megajánlások csak
pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív
megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
Az eljárás során a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő Közbeszerzési
Szabályzatában meghatározottak szerint történik a döntéshozatal.
Az értékelési szempontokhoz tartozó további információkat a Dokumentáció tartalmazza.
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 5, 10
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 5
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény) 10
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 5
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje 14
Dátum: (29/09/2016) Helyi idő: (10:00)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: [ magyar ] 1, 5
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: (nn/hh/éééé) 4, 14
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító
felhívás lezárásáról 10
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1, 10
A szerződés száma: [

]

Rész száma: 2 [

] Elnevezés:

Szerződés/rész odaítélésre került ◯ igen ◯ nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ 8
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: [ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé) 8
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [

]

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
meghatározottak szerint)

8

] (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban

[

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 8 [
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]

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 8 [
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8 [

]

]

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el 8
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1
Hivatalos név:

Nemzeti
azonosítószám: 2

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

NUTS-kód:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcímek: (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv 8
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 [

]

(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 8
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát 4
Érték áfa nélkül: [
Arány: [

] Pénznem: [ ][ ][ ]

]%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 5, 8
A megrendelés elektronikus úton történik
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Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
XA fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
1.A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a következő címen: (URL) http://hajlekot.hu
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie és le kell töltenie. A
letöltő gazdasági szereplő letöltés tényéről ajánlattételi határidő lejárta előtt tájékoztassa
Ajánlatkérőt a lejártáig faxon (+361 7880221) vagy e-mailen (iroda@illesoffice.hu) az
alábbi tartalommal: cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely tartalmazza a gazdasági szereplő:
nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címét, tel/faxszámát, e-mail címét, kapcsolattartó
nevét, eljárás tárgyát. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy helyes
adatokat adjon meg. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a dokumentációt letölteni.
2.Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja, a többváltozatú ajánlattétel
lehetőségét kizárja. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm.r.13.§ nyilatkozatot nemleges tartalom
esetén is.
4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételéhez képest a P1., M1. és
M2.alkalmassági követelmények szigorúbbak.
5. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást európai uniós alapokból finanszírozott
projekttel, programmal kapcsolatosan indítja. A száma: RSZTOP-2-15-2015-00001
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
7. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 napban
határozza meg.
8. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
2008. évi XLVI. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról, 3.sz. melléklete Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap/fő)
62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a HACCP, vagy azzal egyenértékű élelmiszer
biztonsági rendszer előírásainak megfelelően kell teljesíteni.
Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete ( 2011. október 25. ) a fogyasztók
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a
90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a
608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
9. Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat csatolni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolnia kell.
10. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, adott esetben
alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetnek) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot
aláíró és az ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel – bármilyen nyilatkozatot tett jogi
személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát
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vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját,
illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a
letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).
Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró
személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű
másolatban. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a
cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás-mintáját is.
11. Ahol ajánlatkérő valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő a
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja.
12. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű, a
közbeszerzés tárgya szerinti közétkeztetési szolgáltatás kategóriába sorolható szakmai
(szolgáltatói) felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását jelen projektre
kiterjeszteni a dokumentációban részletezett összegek erejéig.
13. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a szerződéskötést megelőzően a
nyertes ajánlattevő köteles bemutatni az alkalmasság igazolásában részt vevő és a szerződés
teljesítésében közreműködő dietetikus szakember érvényes működési nyilvántartási
igazolványát.

VI.4) Jogorvoslati eljárás 5, 8, 10
Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

E-mail:

Ország:
Telefon:
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Internetcím: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.
148. § szabályai szerint.
Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
___________________________________________________________________________
______________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
3

4

ha az információ ismert

5

ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

6

amennyire az információ már ismert

7

közzétételre nem kerülő kötelező információ

8

opcionális információ

9

ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg

10

ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg

14

eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert

15

ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja
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2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM TARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentum a következő részekből áll:
1. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK
RÉSZÉRE
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS, KÖVETELMÉNYRENDSZER
1.2. Jelen közbeszerzési dokumentum nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban
foglaltakat, a közbeszerzési dokumentum az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési
dokumentumot és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt
kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden
olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumot, sem
annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az
abban leírt szolgáltatások céljára.
2.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1.

Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

2.2.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.

2.3.

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási
pontokon szerezhet:
Illés Levente Ügyvédi Iroda
Dr. Illés Levente,
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00240)
1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. 6.a.
E-mail: iroda@illesoffice.hu
Fax: +361 7880221
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2.4.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő
tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
célszemélyhez történő megküldésére.

2.5.

A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell
küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági
szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján vagy e-mailben a
kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra vagy e-mail címre. A kiegészítő
tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő
tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy
szabályszerű értesítés mellett nem vette át.

2.6.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a gazdasági szereplőknek haladéktalanul
vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának
elmulasztása esetén a gazdasági szereplő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő
tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tisztelt gazdasági
szereplőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +361 7880221-es faxszámra vagy az
iroda@illesoffice.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!

2.7.

A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy
e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában
alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül
a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

2.8.

A gazdasági szereplők fenti pontokban foglalt felelőssége a kiegészítő tájékoztatás
jogintézményén túl, valamennyi az eljárásban megküldött dokumentum (pl. hiánypótlási
felhívás, felvilágosítás kérés stb.) kézhez vételére is egyaránt vonatkozik.

3.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ

3.1.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárás során nem tart.

3.2.

Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.

4.
4.1.

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen közbeszerzési
dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

4.2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a http://hajlekot.hu honlapján - teszi közzé.

Ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből,
megrongálódásából fakadó károkért. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum
rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén az ajánlati felhívásban szereplők az
irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen közbeszerzési
dokumentum gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás,
formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása,
valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok
figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési
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dokumentumban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden
információ pontosságáról meggyőződni.
4.3.

Formai előírások: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentum Egyéb információk 14.
pontjában határozta meg.

4.4.

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.

4.5.

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

4.6.

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
Illés Levente Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. 6.a.
határideje: 2016. szeptember 29. 10:00 óra

4.7.

Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőség szerint munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00 óra között, pénteken 08:00-12:00 óra között adják le, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00 órától az ajánlattételi határidőig!

4.8.

Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

4.9.

Ha jelen közbeszerzési dokumentum ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását
írja elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint
felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni.
Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő
más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt
adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának
valódiságáért.

4.10. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz

szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei
ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a
közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az
ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az
ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely
ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek –
saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.
4.11. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a

pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az
ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen
közbeszerzési
dokumentumban
részletezett
tájékoztatás-kérés
lehetősége.
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban,
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a közbeszerzési dokumentumban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.
4.12. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének

megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
5.

RÉSZAJÁNLATTÉTEL, ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL
LEHETŐSÉGE

5.1.

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja.

5.2.

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

6.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

6.1.

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

6.2.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.

6.3.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

6.4.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a
kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 114. § (6) bek.], a hiánypótlás és a felvilágosítás
[Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy
az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő
részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek
tekintendők.

6.5.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.

6.6.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.

6.7.

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban,
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

6.8.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;
- a számlázás rendjét.

6.9.

Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok
megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az
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szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott
figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb
igazolások csatolásakor.
7.

ÜZLETI TITOK VÉDELME

7.1

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.
A Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

7.2

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért,
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített
módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt
információkat is.

8

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján –
figyelemmel a külön jogszabály által előírt folyamatba épített ellenőrzésre – 60 napban
határozza meg.

9
9.1

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Illés Levente Ügyvédi Iroda tárgyaló
1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. 6.a.
2016. szeptember 29. 10:00 óra

9.2

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek
lehetnek jelen.

9.3

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt
ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.

9.4

Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok ismertetéséről
az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül
megküld az összes ajánlattevőnek. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem került. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen
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lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy
betekinthessen a felolvasólapba.
9.5

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és
azt az összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni.

10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
10.1 Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő megkezdi az ajánlatok részletes
értékelését, összhangban a Kbt. előírásaival, a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott feltételekkel.
Az ajánlatkérő először is azt vizsgálja meg, hogy a benyújtott ajánlatok tartalmazzák-e az
ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumokat és azok
tartalma megfelel-e az előírásoknak. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági
követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes
ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét
ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72.§ szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok
szerint értékeli. Az az ajánlat, amelyet Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánított az
értékelés további szakaszában nem vehet részt.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alapján értékeli.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5
munkanapos határidővel felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények
tekintetében az előírt igazolások benyújtására. Az alkalmasság igazolására igénybe vett
szervezet csak az általa nyújtott alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani.
Ha a fentiek szerint felhívott ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt
is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő
ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a szükséges igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.ben és a külön jogszabályban (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben) foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy
nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott
számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb
ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az
igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet,
ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása
esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
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Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a fentiek
szerinti igazolásokat.
Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az
alkalmassági követelmények és a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az ajánlatkérő
által figyelembe vett értékek teljesülését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében figyelembe vett értékek teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a
benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól.
A beszerzés tárgya tekintetében Ajánlatkérő egy nyertest hirdet, illetve megállapíthatja a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezetet, személyt is. Az ajánlatkérő jogosult
közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az
eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értéket két vagy
több ajánlat azonos összegben tartalmazza.
10.2 Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az
ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja
az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok
bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja
szerint.
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott
időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan
napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy
kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen
kívül kell hagyni.
10.3 Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől
felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt.
71. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltak alapján nem rendel
el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10.4 Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás
nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre
nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
11

ÁRKÉPZÉS ÉS AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
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11.1 Az értékelésre kerülő tartalmi elemeket (1. értékelési szempont) a Felolvasólapon kell
megadni, a 2. értékelési szempont tekintetében szakmai ajánlat részeként 30, azaz harminc
meleg ételt tartalmazó (melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag leírást az
Ajánlatkérő számára elbírálásra biztosítani.
11.2 1. értékelési szempont: Az ajánlati árat egy adag készételre vetítve, nettó Ft-ban kell
megajánlani. Csak pozitív érték ajánlható meg, a nulla vagy a negatív érték (ajánlati ár)
nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség
jogkövetkezményét vonja maga után. Ajánlatkérőnek az ajánlati árat egy adag étel
vonatkozásában kell megadnia.
Súlyszám: 65
2. értékelési szempont: Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat
részeként pályázni kívánt részenként, 30, azaz harminc, meleg ételt tartalmazó
(melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag leírást az Ajánlatkérő számára
elbírálásra biztosítani.
Súlyszám: 35
Az ajánlattevők szerződés hatálya alatti teljesítésének az alapja a becsatolt étkezési
csomag leírása lesz; az ajánlattevők, a becsatolt és Ajánlatkérő által „Megfelelt”
értékeléssel minősített ételekkel azonos étkezési csomagot kötelesek nyújtani az
ajánlatkérő részére.
20 munkanapon belül ugyanaz az étkezési csomag csak egy alkalommal adható!
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a szakmai ajánlat
részeként benyújtandó 30, azaz harminc meleg ételt tartalmazó (melegkonyhai
technológiával készült) étkezési csomag leírásból legalább 20, azaz húsz nem kap
„Megfelelt” minősítést, ez az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja szerint!
Minden 3. munkanapra az előírt tej-, tejtermékből biztosítandó kalciumtartalmú étkezési
csomagot kell biztosítani.
Fel kell tüntetni mind a 30 étkezési csomag leírásban a 30 étkezési csomag 1-1 főre
számított, egyenkénti összetételét. Az összetételt tartalmazó lap utáni lapon, fel kell
tüntetni a kiszámolt minden 1-1 adott étkezési csomagra vonatkozó energia-, fehérje(külön az állati eredetű és külön a növényi eredetű fehérjékre tekintettel), zsír-,
szénhidráttartalomra vonatkozó egyes tápanyagtartalmakat mértékegységükben, és
energiaszázalékos arányát. Valamint, a tej-, tejtermékből származó kalcium mennyiségét
mértékegységében, étkezési csomagonként is összesíteni kell,. A 30 étkezési csomagra
vetítve az energiatartalom átlagát is meg kell adni.

Egyéb módon feltüntetett adatok nem elfogadhatók! Az étkezési csomag leírásokat külön,
roncsolás nélkül nem bontható módon, összefűzve kell az ajánlat részeként benyújtani az
Ajánlatkérőhöz, az ajánlattal együtt, egyebekben az ajánlatra előírt formai feltételek
megtartásával (darabszám, stb.)
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Az étkezési csomag leírást a következő táblázat adattartalma alapján (a táblázat máshova
fel nem használható) kell elkészíteni:
Étel megnevezése
1 adagra vonatkozó hozzávalók neve,
mennyisége (g ill. ml)

1 adagra vonatkozó össz. energia
(kcal)
1 adagra vonatkozó össz. fehérje
tekintetében (g és energia %)
Állati fehérje (%)
Növényi fehérje (%)
1 adagra vonatkozó össz. szénhidrát
tekintetében g és energia (%)
1 adagra vonatkozó össz. zsír
tekintetében (g és energia %)
1 adagra vonatkozó tej-, és/ vagy
tejtermékekből származó kalcium
(mg)

A 30 étkezési csomagra vetítve az energiatartalom átlagát is meg kell adni.
Az étkezési csomagok értékelése az alábbi szempontrendszer szerint történik:
„Megfelelt” vagy „Nem megfelelt” elbírálással!
1-1 étkezési csomag energia- és tápanyag tartalmának teljesítendő aránya:
Össz-energia:
19-69 év közöttiek egész napos ellátására vetítve, az előírt energiaszükséglet 50%-nak
átlagát (2000-2500 kalóriára számolva 1125 kalória) 1-1 étkezési csomagban,
plusz/mínusz 10% (1013-1238 kalória), de a 30 étkezési csomagra vetítve ezek átlagának
meg kell felelni a 1125 kalóriának!
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Össz-zsír:
Az összenergia százalékos arányát tekintve: 15 energia százaléknál nem lehet kisebb, de
30 energia százaléknál nem lehet nagyobb!
Össz-szénhidrát:
Az összenergia százalékos arányát tekintve: 55 energia százaléknál nem lehet kisebb, de
75 energia százaléknál nem lehet nagyobb.
Össz-fehérje:
Az összenergia százalékos arányát tekintve: 10 energia százaléknál nem lehet kisebb.
Továbbá:
1)
30, egymástól különböző összetételű étkezési csomagot kell összeállítani.
2)
Az ételcsomagok elkészítéshez jódozott sót kell használni, ezt fel is kell tüntetni
az étkezési csomagok összetételénél.
3)
Legalább 15 étkezési csomagnak tartalmaznia kell zöldséget is - ide nem értve a
burgonyát és a száraz hüvelyeseket -, minimum 100 gramm/adag mennyiségben.
4)
Száraz hüvelyesek esetében maximum 90 gramm mennyiség/étkezési csomag
lehet.
5)
Száraz hüvelyest fő összetételként tartalmazó étkezési csomag maximum 6 lehet
a 30-ból.
6)
Az étkezési csomagok fehérjetartalmának eloszlását tekintve minimum 50%-ban
állati eredetű fehérjeforrást kell tartalmaznia.
7)
10 étkezési csomagnak minimum 400 mg, tejből,- tejtermékből származó
kalciumot kell tartalmaznia
8)
Az étkezési csomagok nem tartalmazhatnak úgy nevezett cukoralkoholokat (A
cukoralkoholok a szénhidrátok redukciójakor képződő polialkoholok /többértékűalkoholok/)!
9)
Csípős, erősen fűszeres, vagy a nyálkahártyát irritáló étkezési csomag nem
elfogadható.
Az értékelési folyamatban csak az eljárásban addig nem kizárt Ajánlattevők érvényes
ajánlatai vesznek részt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy mind a 9
alszempontnak meg kell felelnie a mintacsomag összeállítása során.
a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete (19-69 év közötti korosztályt figyelembe
véve)
Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap/fő)
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11.3 Jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlat az, amely érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tartalmazza.
Az értékelési szempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás értékelési szempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre 10
pontot ad. (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1. ba, bb) pontjai alapján, kettő tizedes
jegyre való kerekítés mellett.
Az arányosság fordított arányosságot jelent annál az értékelési szempontnál,
amelynél Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1. értékelés
szempont).
Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat az alábbi képlettel:
P = (Alegjobb /Avizsgált)* (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax : a pontskála felső határa
Pmin : a pontskála alsó határa
A legjobb : az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati elem
A legrosszabb : az ajánlatkérő számára legelőnytelenebb ajánlati elem
A vizsgált : a vizsgált ajánlati elem
Az Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és
az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám 2012. június 1.) elnevezésű
dokumentum vonatkozó rendelkezései szerint értékeli az ajánlatokat.
A 2. értékelési szempont alkalmazása során az alábbi pontkiosztást alkalmazza
Ajánlatkérő:
A dietetikus értékelése alapján kiszámításra kerül, hogy az ajánlattevő a 30 különböző
étkezési csomagból összesen hány db „Megfelelt” értékelést kapott (11.2. pont szerinti
feltételek alapján).
A dietetikai megfelelősség szempontjából adott pontszám:
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30 db „Megfelelt” értékelés: 10 pont
29 db „Megfelelt” értékelés: 9 pont
28 db „Megfelelt” értékelés: 8 pont
27 db „Megfelelt” értékelés: 7 pont
26 db „Megfelelt” értékelés: 6 pont
25 db „Megfelelt” értékelés: 5 pont
24 db „Megfelelt” értékelés: 4 pont
23 db „Megfelelt” értékelés: 3 pont
22 db „Megfelelt” értékelés: 2 pont
20-21 db „Megfelelt” értékelés: 1 pont
0-19 db Megfelelt” értékelés: érvénytelen ajánlat
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Megfeleltnek az tekinthető, ha ajánlattevő a megadott paramétereknek megfelelően
készítette el a mintacsomagokat, amennyiben valamely, a műszaki leírásban leírt
paraméternek nem felel meg a mintacsomag, ajánlatkérő nem megfeleltként fogja
értékelni az adott mintacsomagot. A megfelelést ajánlatkérő dietetikai szakvélemény,
alapján fogja megállapítani.
Az értékelési szempontok pontozását követően az Ajánlatkérő a pontszámokat
beszorozza az adott értékelési szempont súlyszámával, majd a súlyozott pontszámokat
összeadja. A legmagasabb összpontszámot elérő Ajánlattevő kerül nyertesként
kihirdetésre. Az Ajánlatkérő a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes
értékig veszi figyelembe az ajánlatértékelése során.
Ajánlatkérő azon értékelési szempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott
meg, az értéket vagy meghatározást el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét
eredményezik!
Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési szempontokra vonatkozó megajánlások csak
pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív
megajánlást tartalmazó ajánlat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
Az eljárás során a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő Közbeszerzési
Szabályzatában meghatározottak szerint történik a döntéshozatal.
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EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

12.1 Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az
eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról,
valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezést minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével
teljesíti.
Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől
számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az
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érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől
elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény
(eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja.
Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton
haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.
Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás
névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre
vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő
legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles
egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.
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A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

13.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel)
- közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni
a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, és az ajánlat tartalmának
megfelelően.
13.2 A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az Megbízónak
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében,
és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg
– a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles Megbízónak minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet,
ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös
tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető.

14. Egyéb információk az ajánlati felhívással összhangban:
14.1. Kizáró okok
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p)
pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a
62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás
alapján a j) pontja szerinti vagy – ha az ajánlatkérő előírta – 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt
áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szerepelő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja
az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. (A Kbt.
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74. § (1) bekezdés b) pontja szerint ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be..
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb
kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság vagy a bíróság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát (Kbt. 64. §).
Igazolási mód:
— az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
— az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8–16. §) foglaltaknak
megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá,
— az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III.
Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte,
— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban
előírt követelményeknek,
— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,
— az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § [4]),
— a kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk,
— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok
hatálya alatt nem állását igazolnia, vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat)
benyújtania,
— ajánlatkérő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
14.2. Kiegészítés az ajánlati felhíváshoz:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: Az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági
alkalmasságát
az
alábbi
dokumentumok benyújtásával tartozik
igazolni:
P1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. a saját vagy jogelődje számviteli törvény
szerinti beszámolója szerint a mérleg szerinti
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alapján a felhívás megküldését megelőző
három lezárt üzleti évre saját vagy jogelődje
számviteli törvény szerinti beszámolóját (a
kiegészítő melléklet nélkül, de a
könyvvizsgálói záradékkal, ha a beszámolót
a
hatályos
jogszabályok
szerint
könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) ha a
letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs
szolgálat
honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem
szükséges; ebben az esetben Ajánlattevő
nyilatkozzon,
a
honlapon
való
közzétételről. Ha ajánlattevő pénzügyi
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely
tekintetében
a
beszámoló,
illetve
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. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és
tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban
előírt
alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. Ha az ajánlattevő
pénzügyi
beszámolóval
azért
nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés
tárgyából
származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Az ajánlatkérő köteles az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát
megállapítani, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az

eredménye az utolsó három lezárt üzleti
évben egynél több alkalommal negatív volt
minden rész vonatkozásában (1-30. részek)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az
ajánlattevő azért nem rendelkezik
beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte megműködését – az ajánlattevő
alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés)
származó árbevétele nem éri el az alábbi
mértéket a pályázni kívánt rész(ek)
tekintetében:
1. rész: 29,1 M Ft-ot
2. rész: 22,3 M Ft-ot
3. rész: 10,1 M Ft-ot
4. rész: 10,6 M Ft-ot
5. rész: 14,5 M Ft-ot
6. rész: 18,9 M Ft-ot
7. rész: 13,1 M Ft-ot
8. rész: 64,7 M Ft-ot
9. rész: 4,6 M Ft-ot
10. rész:4,7 M Ft-ot
11. rész: 19,9 M Ft-ot
12. rész: 4,3 M Ft-ot
13. rész: 2,1 M Ft-ot
14. rész: 6,4 M Ft-ot
15. rész: 6,2 M Ft-ot
16. rész: 15,1 M Ft-ot
17. rész: 9,3 M Ft-ot
18. rész: 7,2 M Ft-ot
19. rész: 2,8 M Ft-ot
20. rész: 4,3 M Ft-ot
21. rész: 22,5 M Ft-ot
22. rész: 2,8 M Ft-ot
23. rész: 13,2 M Ft-ot
24. rész: 27,4 M Ft-ot
25. rész: 14,0 M Ft-ot
26. rész: 7,9 M Ft-ot
27. rész: 14,2 M Ft-ot
28. rész: 38,4 M Ft-ot
29. rész: 127,4 M Ft-ot
30. rész: 98,6 M Ft-ot
Több részre történő ajánlattétel esetében az
érintett legmagasabb követelménynek kell
ajánlattevőnek megfelelnie.
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ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban meghatározott értéket. Az
ajánlatkérő
az
eljárást
megindító
felhívásban - ha beszámoló benyújtását írja
elő - köteles meghatározni az e bekezdés
alkalmazásában
a
később
létrejött
gazdasági
szereplőktől
megkövetelt
árbevétel mértékét. Az alkalmasság
igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. §
(6)–(8) bekezdése.
Ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának
időpontját tekinti mérvadónak.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: Az ajánlattevő műszaki illetve
szakmai
alkalmasságát
az
alábbi
dokumentumok benyújtásával tartozik
igazolni:
M1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és
22. § (1)–(2) bekezdése szerint az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban
teljesített
legjelentősebb
szolgáltatásainak
ismertetését.
Az
ismertetésnek
(ismertetéseknek)
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését, elérhetőségét, a
szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő időpont és
befejezési határidő – legalább év,hónap és
nap – megjelölésével) és nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni
kívánó a teljesítést konzorciumban végezte,
az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a
teljesítésben milyen arányban vett részt,

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M1. nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban), legalább
1. rész: 120 készétel adag/munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
2. rész: 90 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
3. rész: 40 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
4. rész: 45 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
5. rész: 70 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
6. rész: 90 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
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továbbá a teljesítés alapján történő
ellenszolgáltatásból
való
részesülés
összegét is meg kell adnia. Az alkalmasság
igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. §
(6)–(7) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét
a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5)
bekezdésére.

7. rész: 60 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
8. rész: 280 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
9. rész: 20 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
10. rész: 20 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
11. rész: 55 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
12. rész: 20 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
13. rész: 10 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
14. rész: 28 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
15. rész: 20 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
16. rész: 55 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
17. rész: 42 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
18. rész: 35 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
19. rész: 11 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
20. rész: 20 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
21. rész: 110 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
22. rész: 10 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
23. rész: 52 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
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24. rész: 130 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
25. rész: 60 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
26. rész: 30 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
27. rész: 70 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
28. rész: 165 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
29. rész: 550 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával;
30. rész: 400 készétel adag/ munkanap
mennyiségben nyújtott szerződésszerűen
teljesített közétkeztetési referenciával.
Ajánlattevőnek
a
meghatározott
adagszámokat legalább 1 hónapos teljesítési
időtartamra
vonatkozó
folyamatos
szolgáltatási/vállalkozási szerződés keretében
kellett teljesítenie.

M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembernek a bemutatása, akit
be kíván vonni a teljesítésbe.
E körben csatolandó dokumentumok:
—
a
szakemberek
bevonására,
ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
— a szakemberek saját kezűleg aláírt
szakmai
önéletrajza
olyan
részletezettséggel,
hogy
abból
egyértelműen derüljön ki az M2. pontban
előírt alkalmassági feltételek teljesülése,
— végzettséget igazoló dokumentumok
(bizonyítvány/oklevél/diploma) egyszerű
másolata,
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre
állási
nyilatkozat
tárgyi
eljárásra
vonatkozóan.

M2. minden rész vonatkozásában (1-30. rész)
nem rendelkezik legalább:
— 1 fő közétkeztetés területén eltöltött
minimum 3 éves szakmai gyakorlattal és
szakács (FEOR 5134) vagy azzal egyenértékű
végzettséggel rendelkező szakemberrel,
— 1 fő minimum 2 éves dietetikai szakmai
gyakorlattal és felsőfokú dietetikus vagy azzal
egyenértékű
végzettséggel/képzettséggel
(FEOR 2223-00) rendelkező szakemberrel.
Egy
szakember
több
alkalmassági
követelmény, valamint több részajánlat
tekintetében is megjelölhető.
Ajánlatkérő dietetikai szakmai gyakorlat alatt
dietetikus,
vagy
azzal
egyenértékű
végzettséghez kötött, legalább 2 év
időtartamban
közétkeztetés
területén
dietetikai tevékenység ellátását érti.
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Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az
alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében nyilatkozatot kell
benyújtania. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 114. § (2)
bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az
igazolások benyújtásakor e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági
feltételnek
történő
megfelelést.
A Kbt.114. § (2) bekezdése alapján a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány
nem alkalmazandó, ahol a törvény Második
Része „egységes európai közbeszerzési
dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján az M1.–M2. alkalmassági feltétel
esetében
az
együttes
megfelelés
megengedett.
Az
alkalmassági
minimum
követelményekkel összefüggésben a Kbt.
65. §-ban rögzítettek is megfelelően
alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, 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.
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A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével 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.

14.3.
1.) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi, és a formai
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
 az 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;
 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az
ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha
a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges;
 az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
 az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően zárt csomagolásban,
1 db papír alapú eredeti példányban és 1 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
elektronikus másolati példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf.
formátumban) kell beadni (CD/DVD vagy pendrive adathordozón). Az elektronikus
adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az
eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum (amennyiben
ez lehetséges). Az elektronikus formában benyújtott ajánlati példánnyal kapcsolatban
ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik;
 valamennyi, az ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő által tett, bármilyen tartalmú nyilatkozatot
cégszerűen kell aláírni;
 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;
 a zárt csomagon „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP 2.” valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő
lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. (Amennyiben a csomagolás vagy
feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, az nem eredményezi az ajánlat
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érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem
határidőben kerül felbontásra.)
 ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus ajánlatok közötti különbözőség esetében a papír
alapú ajánlatot tekinti elsődlegesnek.
2.) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása:
2008. évi XLVI. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról, 3.sz. melléklete Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap/fő)
62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a HACCP, vagy azzal egyenértékű élelmiszer
biztonsági rendszer előírásainak megfelelően kell teljesíteni.
Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete ( 2011. október 25. ) a fogyasztók
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a
90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a
608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
3.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben
ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
4.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).
5.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát,
melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6.) A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos
időtartam lejártáig, kivéve abban az esetben, ha az eljárás során csak egyetlen ajánlat kerül
benyújtásra.
7.) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. (Személyes
leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőség szerint munkanapokon hétfőtől csütörtökig
08:00-16:00 óra között, pénteken 08:00-12:00 óra között adják le, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 8:00 órától az ajánlattételi határidőig!) A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelméből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.
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8. ) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, adott esetben
alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetnek) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot
aláíró és az ajánlatban - az ajánlatra való tekintettel - bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy
cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve
egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt (igazolást) egyszerű másolatban (vagy a
letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).
Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró
személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű
másolatban. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a
cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás-mintáját is. A fenti gazdasági szereplők tekintetében folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
ötödik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
10.) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is köteles elfogadni.
11.) Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételek alapján, valamint a
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
12.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben
lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltak alapján nem rendel el
újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
13.) Ahol a Kbt. vagy Kbt., illetve a 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.
[Kbt. 47. § (2) bekezdése]
14.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők
együttműködéséről szóló (konzorciumi) megállapodást, melyben megjelölik a képviseletre
jogosult személyt. A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
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15.) A referenciák bemutatása és igazolása csak a felhívásban meghatározott mértékig
szükséges.
16.) 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. A Kbt. 44. § (2)-(4)
bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.
17. ) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési dokumentum
előír. A közbeszerzési dokumentumban szereplő szerződéstervezetet nem kell kitölteni, sem az
ajánlathoz csatolni.
18.) Az ajánlatok benyújtásával és összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
19.) Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint
kell eljárni.
20.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdasági szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
21.) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt, vagy az
azzal - a közbeszerzési dokumentumban szereplő műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű termékre lehet tenni.
22.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az
Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg P1.-P2., M1.-M3. feltételek vonatkozásában.
23.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejártát a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.
24.) Az ajánlatban esetlegesen különböző devizában feltüntetett értékek átszámításánál a
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek
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tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó.
25.) Az ajánlathoz csatolni kell egy-egy, az alábbi feltételek szerint elkészített minta címkézést,
amely megfelel a 1169/2011 EU rendeletben, valamint a 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsMGKM együttes rendeletben a megjelölések kötelező elemei kapcsán előírtaknak:
Az étkezési csomagok címkézésére vonatkozó kritériumok:
Badellás étel esetén: egy darab A4-es lapon feltüntetni az alábbiakat:
1. Kötelező elemek
• az élelmiszer neve
• összetevők
• allergének
• összetevők mennyisége
• nettó mennyiség
• minőségmegőrzési idő
• tárolási, felhasználási feltételek
• felelős élelmiszer-vállalkozás neve és címe
• származási hely
• felhasználási útmutató
• alkoholtartalom 1,2% felett
• tápértékjelölés
Tápértékjelölés
Kötelező elemek
• energia
• zsír /telített zsírsavak
• szénhidrát /cukrok
• fehérje
• só
Előre csomagolt étel esetén: minden étkezési csomagon fel kell tüntetni az étel
megnevezését, a gyártás pontos idejét, és a fogyaszthatósági határidőt (hónap, nap)
megjelöléssel.
A kiszállított csomagok számával megegyezően, max. A5-ös méretű lapon (címkén,
ragasztottan, vagy nyomtatással) fel kell tüntetni:
Előre csomagolt étel esetén: minden étkezési csomagon fel kell tüntetni az étel megnevezését,
a gyártás pontos idejét, és a fogyaszthatósági határidőt (hónap, nap) megjelöléssel. Továbbá, az
alábbiakat is fel kell tüntetni:
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1. Kötelező elemek
• az élelmiszer neve
• összetevők
• allergének
• összetevők mennyisége
• nettó mennyiség
• minőségmegőrzési idő
• tárolási, felhasználási feltételek
• felelős élelmiszer-vállalkozás neve és címe
• származási hely
• felhasználási útmutató
• alkoholtartalom 1,2% felett
• tápértékjelölés
Tápértékjelölés
Kötelező elemek
• energia
• zsír /telített zsírsavak
• szénhidrát /cukrok
• fehérje
• só
Amennyiben az ajánlattevő nem, vagy nem megfelelően készíti el a mintacsomagokra a
címkéket, ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné fogja nyilvánítani.
26.) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívás mellékletében
tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét),
amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Tel.: +36-1-795-0716,
e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu)
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel.: 06-1-476-1100,
e-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu)
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét,
Klapka u. 34., telefon: 06-76-500-790, fax: 06-76-500-797, e-mail:bacsk-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka
u.34., telefon: 06-76-500-670, fax: 06-76-486-740 ,e-mail: bacsk-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u.
46.,
telefon:
06-72-513-420,
fax:
06-72-539-099,
e-mail:baranya-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
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Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46.,
telefon: 06-72-506-841, fax: 06-72-539-099, e-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac
u. 42-48., telefon: 06-52-522-390, 06-52-413-784, fax: 06-52-412-270, e-mail: hajdubihar-khmmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 4248., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail: hajdubihar-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1036 Budapest,Váradi u. 15.,
telefon: 06-1-216-2901 , 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1036 Budapest,Váradi u. 15., telefon:
06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-2363900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-khmmszsz@ommf.gov.hu)
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-3900,
fax:
06-1236-3999,
e-mail:
pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
pest-khmmszsz@ommf.gov.hu)
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási
Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége
(9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-khmmszsz-mv@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási
Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9022
Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9700 Szombathely,
Hargita u. 31., tel: 06-94-522-610, fax: 06-94-500-795, e-mail: vas-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Vas
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely,
Hargita u. 31., tel: 06-94-513-720 fax: 06-94-513-735, e-mail: vas-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu,
vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(8900 Zalaegerszeg,
Kelemen Imre u. 17., tel: 06-92-549-374, fax: 06-92-549-276, e-mail: zala-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg,
Kelemen Imre u. 17., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, e-mail: zala-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
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Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége
(2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473, fax: 06-34-512-477,
e-mail: komarome-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (2800
Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, email: komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8200 Veszprém,
Batsányi u. 5., tel: 06-88-566-800, fax: 06-88-566-900, e-mail: veszprem-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi
u. 5., tel: 06-88-564-730, fax: 06-88-563-500, e-mail: veszprem-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7400 Kaposvár,
Damjanich u. 11-15., tel: 06-82-529-697, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár,
Damjanich u. 11-15., tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr.
Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-780, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr.
Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3530 Miskolc,
Mindszent tér 1., tel: 06-46-560-010 , fax: 06-46-562-071, e-mail: borsodaz-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu,
borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent
tér 1., tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, e-mail: borsodaz-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu,
borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(3300 Eger, Szarvas tér
1., tel: 06-36-511-960, fax: 06-36-511-971, e-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,
heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
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Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1.,
tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, e-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heveskh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-440, fax: 06-32-520-449, e-mail: nograd-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, e-mail: nograd-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi
és
Munkaügyi
Ellenőrzési
Osztályának
Munkavédelmi
Felügyelősége(5000
Szolnok,
Kellner
Gyula
utca
2-4.
III.
emelet,
tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,
jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5000
Szolnok,
Kellner
Gyula
utca
2-4.
III.
emelet,
tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-501-800, fax: 06-42-501-809, e-mail:
szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4400
Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, e-mail: szabolcsszb-khmmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(5600 Békéscsaba,
Haán Lajos u. 3. , tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-467, e-mail: bekes-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán
Lajos u. 3. , tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, e-mail: bekes-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi
tér 1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér
1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel:
+36 1 476-1100 email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu) 06-80-204-264 zöld szám.
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A fentiekben felsorolt Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei a http://www.ommf.gov.hu e-mail címen érhetőek
el.
27.) Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű a
közbeszerzés tárgya szerinti közétkeztetési szolgáltatás kategóriába sorolható szakmai
(szolgáltatói) felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását jelen projektre kiterjeszteni
az egyes részek tekintetében az alábbi összegek erejéig szerint:
1. rész:10 M HUF/év és 5 M HUF/káresemény
2. rész: 8 M HUF/év és 4 M HUF/káresemény
3. rész: 4 M HUF/év és 2 M HUF/káresemény
4. rész:4 M HUF/év és2 M HUF/káresemény
5. rész: 6 M HUF/év és 3 M HUF/káresemény
6. rész: 8 M HUF/év és 4 M HUF/káresemény
7. rész: 6 M HUF/év és 3 M HUF/káresemény
8. rész:20 M HUF/év és10 MHUF/káresemény
9. rész: 2 M HUF/év és 1 M HUF/káresemény
10. rész:2 M HUF/év és 1 M HUF/káresemény
11. rész: 4 M HUF/év és 2 MHUF/káresemény
12. rész: 2 M HUF/év és1 M HUF/káresemény
13. rész: 1 M HUF/évés0,5MHUF/káresemény
14. rész: 2 M HUF/év és 1M HUF/káresemény
15. rész: 2M HUF/év és 1M HUF/káresemény
16. rész: 6M HUF/év és 3M HUF/káresemény
17. rész: 4M HUF/év és 2M HUF/káresemény
18. rész: 2M HUF/év és 1M HUF/káresemény
19. rész: 1M HUF/év és0,5MHUF/káresemény
20. rész: 2M HUF/év és 1M HUF/káresemény
21. rész: 6M HUF/év és 3M HUF/káresemény
22. rész: 1M HUF/év és0,5MHUF/káresemény
23. rész: 5M HUF/év és2,5MHUF/káresemény
24. rész: 8M HUF/év és 4M HUF/káresemény
25. rész: 5M HUF/év és2,5MHUF/káresemény
26. rész: 4M HUF/évés2MHUF/káresemény
27. rész: 3M HUF/évés1,5MHUF/káresemény
28. rész: 10M HUF/év és 5MHUF/káresemény
29. rész: 40M HUF/évés20MHUF/káresemény
30. rész: 30M HUF/évés15MHUF/káresemény

71/111

3. KÖTET
SZERZŐDÉS TERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
Rész száma: …………
amely létrejött egyrészről:
Hajléktalanokért Közalapítvány (székhely: 1067 Budapest, Szobi utca 3., adószám:
18018521-1-42) képviseli: Varga Péter igazgató, mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészről:
a– székhely:; statisztikai számjel:; adószám:; bankszámlaszám: …– képviseli:, mint vállalkozó
(továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
A Támogató a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban:
RSZTOP) keretén belül Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása,
RSZTOP-2 tárgyú felhívást tett közzé, melyre Megrendelő RSZTOP-2-15-2015-00001
azonosító számon regisztrált, 2015.12.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a
Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.03.31. napon kelt
támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Megrendelő
vissza nem térítendő támogatásban részesül, melynek alapja a 2016.05.10-én megkötött
Támogatási Szerződés.
Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. ………….
napján megküldött eljárást megindító felhívásával kezdődően, a 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint „Közterületen élők számára
természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.” tárgyában.
A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be,
amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legkedvezőbb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót
hirdette ki az eljárás … számú része tekintetében, az eljárás nyerteseként.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján a fent
hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési
eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik (azok fizikailag jelen
szerződéshez csatolásra nem kerülnek), különös tekintettel az ajánlati felhívás és a
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dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.
Amennyiben jelen szerződés bármely pontja a közbeszerzési dokumentumok bármely kötelező
érvényű rendelkezésébe ütközne, akkor a felek akként rendelkeznek, hogy a jelen szerződésnek
a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit sértő pontja helyébe a megsértett közbeszerzési
dokumentum rendelkezése kerül, minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés
módosítása nélkül. Ugyanezen szabály alkalmazandó, ha a jelen szerződés bármely
rendelkezése kógens jogszabály rendelkezésével lenne ellentétes.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés, teljesítése során a Megrendelő képviseletében jár el,
mint Kiszállítást fogadó, az átvevő szociális munkás, aki a Megrendelő együttműködő
partnerének képviselője által meghatalmazott személy. E személy a teljesítés során, az étel
átadás-átvétele körében Megrendelőnek minősül.
A szerződés tárgya
1. Jelen szerződés tárgya: napi egyszeri étkezés biztosítása az ajánlati felhívás II.2.1.) pontja
… számú részre vonatkozó rendelkezései szerint, az Előzmények fejezetben hivatkozott
közbeszerzési dokumentumok szerinti minőségben, mennyiségben és választék szerint,
figyelemmel a Vállalkozó ajánlatában foglalt mintaétrend szerinti változatosságra és
minőségre, minden munkanapra vonatkozóan az alábbiak szerint:.
Élelmiszer
Rész

Pályázati

Kiszállítást

száma

azonosító

fogadó

Megvalósítás
helyszíne
Település

Szállítási
helyszín

típusa
(badellás,
előre
csomagolt)

…

…

…

...

…

Téli

Nyári

adagszám

adagszám

(11.01-

(05.01-

Szállítás

04.30.

10.31.

időpontja

közötti

közötti

időszakban)

időszakban)

..

..

A Kiszállítást fogadót, mindaddig Megrendelő képviselőjének kell tekinteni a teljesítés
szempontjából, míg ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatot nem ad ki Megrendelő.
2. Megrendelő jelen szerződés 1. pontjában megjelölt és Vállalkozó által előállított
élelmiszereket megrendeli Vállalkozótól.
3. Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalkozik az 1. pontban meghatározott
élelmiszerek elkészítésére és a jelen szerződésben valamint a közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban meghatározott csomagolásban Megrendelő részére történő leszállítására
az ajánlati felhívás II.2.1.) pontja … számú részre vonatkozó rendelkezései szerint.
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…

Vállalkozó a kiszállítás hetét megelőző hét szerdai napjáig köteles a következő heti étrendet
Megrendelő jelen pontban meghatározott képviselője részére megküldeni.
Előre csomagolt élelmiszer esetében a szállítás heti két munkanapon (Megrendelő
meghatározása alapján), badellás élelmiszer esetén munkanapokon, naponta történik. Előre
csomagolt élelmiszer esetén Vállalkozó heti kettőnél több munkanapon is teljesíthet, de két
teljesítés között legalább egy napnak el kell telnie (napi teljesítés nem lehetséges).

A szerződés időtartama
4. Jelen szerződést felek annak hatályba lépésétől számított 12 hónap határozott időtartamra
kötik.
5. A Vállalkozó köteles az 1. pontban meghatározott élelmiszer csomagokat az ajánlati
felhívás 2.1.) pontja … számú részre vonatkozó rendelkezései szerint A Szerződés tárgya
fejezet 1. pontja szerinti táblázat szerinti helyszínekre és időpontokban, a Megrendelő által
kijelölt szervezetnek, illetve személynek (továbbiakban együtt: Megrendelő) átadni, a
Megrendelő pedig köteles a megrendelt élelmiszer csomagokat átvenni, és annak
ellenértékét megfizetni.
A díjazás
6. A szolgáltatás ellenértéke a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során beadott ajánlatában
szereplő felolvasólap szerinti egységár szerint számítandó, mely táblázat e körben a jelen
szerződés mellékletét képezi.
Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy Megrendelő a RSZTOP-2-15-2015-00001
kódszámú pályázati konstrukció keretében közösségi pénzforrásból finanszírozza a díj teljes
bruttó összegének 100 %-át, utófinanszírozás keretében. Az elszámolás és a kifizetés
pénzneme: forint (HUF).
6.1. Felek rögzítik, hogy a díjban benne foglaltatik az élelmiszerek ellenértékén túl a
műszaki leírás szerint adott élelmezési egységhez tartozó minden, a teljesítéshez
szükséges további tartozék (így különösen, de nem kizárólagosan csomagolás,
evőeszköz stb.) ellenértéke is. Vállalkozó vállalja, hogy az élelmiszereket díjmentesen
fuvarozza el a Megrendelő által meghatározott helyszínekre.
6.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a tárgyhavi teljesítés alapján, a
Megrendelő, vagy az általa az átvételre kijelölt személy által leigazoltan átvett
adagszám alapján jogosult a számláját kiállítani, és a Megrendelő felé benyújtani. A
számla szükségszerű mellékletét kell, hogy képezze a teljesítésigazolás.
6.3. Az esedékes díjat a szerződésszerű teljesítés alapján kiállított számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül – a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, a., továbbá
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a Támogatási Szerződés, a 272/2014. (XI.5.)
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Korm. rend, szerint – átutalással, forintban egyenlíti ki a Megrendelő a Vállalkozó
…………….. Banknál vezetett …………………………….számú bankszámlájára. A
számla kézhezvételének napja nem képezheti a Szerződő Felek között megállapodás
tárgyát.
6.4. A számlákat a Megrendelő nevére és székhelyének címére kell benyújtani. A nem
a fenti helyen benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a
Megrendelő fizetési késedelme kizárt.
6.5. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben,
úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a
Vállalkozó részére. Ebben az esetben az átutalási határidőt a felhívásnak megfelelően
korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
6.6. Jelen szerződés teljesítése során alkalmazásra kerül az Art. 36/A. §-a.
6.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos,
törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. §
bekezdésében foglaltak alkalmazásával. Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen
nyújtja be a számlát a Megrendelőnek, akkor a késett napok számával egyező
időtartamra a Megrendelő mentesül a késedelmi kamat fizetése alól az esetleges
késedelmes fizetés esetén.
6.8. Megrendelő szerződéses feltételként előírja, hogy Vállalkozó
a) 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 a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles
a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
6.9. Vállalkozó tehát vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban
részletezett ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha:
 a Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltételeknek;
 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.
Jelen pontban említett felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A teljesítés módja, a teljesítés igazolása
7. A felek az átadás pontos időpontját a jelen szerződés 1. pontjában rögzítették. , Felek az
esetleges eltérésről legalább az aktuális hetet megelőző héten szerda 11.00-ig
egyeztethetnek, de amennyiben az egyeztetés során egy munkanapon belül nem egyeznek
meg, úgy az átadási időpontokat Megrendelő határozza meg. Az átadás a szállítási napokon
napi 1 alkalommal a felek által a jelen pontban foglaltak szerint, illetve az 1. pontban
meghatározott időpontban történik.
Megrendelő az adagszám tekintetében az aktuális hetet megelőző hét szerda 11:óráig
jelezheti az ajánlati felhívás szerinti mértékben az eltérési igényét Vállalkozó felé, aki a
jelzést követő hét első munkanapjától kezdve köteles a módosított adagszámot szolgáltatni.
8. A Megrendelő vagy képviselője a megadott időpontban köteles a szállítási helyszínen
tartózkodni és a leszállított ételeket átvenni. Az átadás-átvételnek úgy kell megtörténnie,
hogy a hűtési lánc ne szakadjon meg. Az átadás-átvétel pontos helyszínét (épület, konyha,
átadó, stb. Megrendelő határozza meg, ahová a szállított élelmiszerek bejuttatása a
Vállalkozó feladata.
9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető
szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó az ételeket határidőben, maradéktalanul, a szerződésben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően leszállítja Megrendelő
részére.
10.
A Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést felülvizsgálni. Megrendelő a
mennyiségi és érzékszervi minőségi, csomagolási ellenőrzést köteles nyomban elvégezni.
Ha a Megrendelő hibát észlel, köteles kifogását a Vállalkozó képviselőjével azonnal közölni.
Az észlelt hiányosságokról a felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. A Megrendelő
szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti. A szavatossági jogok
érvényesítését nem gátolja, ha a jegyzőkönyv aláírását Vállalkozó megtagadja, vagy annak
felvételében nem vesz részt, ha e tényt a jegyzőkönyv tartalmazza.
Hiányosság esetén Vállalkozó jogosult 24 órán belül a hibás termékeket pótolni, a hibás
termékekkel egyező számú, szerződésszerű termék felajánlásával, mely esetben Megrendelő
a kötbér érvényesítésétől eltekint.
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11.
Megrendelő a minőségi vizsgálatot, a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt, de
legkésőbb 2 munkanapon belül köteles befejezni. Nem szerződésszerű teljesítés esetén
Megrendelő 10 napon belül kifogást emelhet.
12.
A Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására az általa meghatalmazott
személy vagy szervezet jogosult.
13. A Vállalkozó által a jelen szerződés alapján kiszállítandó ételek esetében a jelölés
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározás szerinti szabályok
alapján köteles eljárni.
14. A szállított ételekhez csatolni kell a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai előírások
szerinti kísérő dokumentációt.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés feltétele, hogy badellás kiszállítás
esetén az ételek hőmérséklete az átadáskor nem lehet kevesebb +630C-nál, a hűtve szállított
egyadagos ételek hőmérséklete Vállalkozó szállítóautójába helyezéskor nem lehet magasabb
+4 0C-nál.
Mindezeken túl a hűtött, 2 napig fogyasztható étel kizárólag gyorshűtő technológiával
készülhet, ennek feltételei meglétét Vállalkozónál Megrendelő jogosult ellenőrizni.
Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a feltételek jelen szerződés teljesítése
során bármikor nem adottak, azt a Szerződő Felek a jelen szerződés Vállalkozó hibájából
történő meghiúsulásának tekintik, és az erre irányadó szabályok szerint jogosult Megrendelő
meghiúsulási kötbér, kártérítési igényérvényesítésére, illetve a jelen szerződés azonnali hatályú
felmondására.
Vállalkozó a kiszállítással egyidejűleg köteles igazolni, a releváns dokumentumok átadásával
a következőket:
- a kiszállított ételek mikor készültek (nap, óra, perc)
- az elkészülés és a kiszállításig eltelt időben milyen körülmények
között tárolták az ételt (szobahőmérsékleten, melegen tartó pultban,
lehűtve, stb.)
- az egyadagos csomagolás feltételei biztosítottak-e
Az igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Az ételt/étkezési csomagot készítő cég neve
Az étel/étkezési csomag megnevezése
Az étel/étkezési csomag elkészítését és
ellenőrzését felügyelő neve és beosztása
Az étel/étkezési csomag elkészítési ideje: hónap,
nap, óra, perc
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Az ételt/étkezési csomagot átadó neve és
beosztása
Az ételt/étkezési csomagot átvevő neve és
beosztása
Az étel/ étkezési csomag érzékszervi vizsgálatát
végző neve és beosztása, a vizsgált étellel
kapcsolatos információk: megfelelő, nem
megfelelő (miért nem pl.: szakadt a dobozt védő
fólia, szennyezett a badellás étel /légy van benne/,
stb….)
Az étel/ étkezési csomag átvételi ideje: hónap,
nap, óra, perc

Az igazolást Vállalkozóó két példányban köteles csatolni, mely egyben az átadás-átvétel
igazolására is szolgál, és melyből egy példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti
meg.
Felek a teljesítés kapcsán felmerülő kérdésekről három havonta konzultáció keretében
egyeztetnek, melyről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül. A konzultációt Megrendelő hívja
össze, legalább 10 nappal korábban elküldve a meghívót, megjelölve benne a konzultáció helyét
és idejét.
Amennyiben a konzultáción nyilatkozat tételére meghatalmazott személlyel Vállalkozó nem
képviselteti magát, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
A Vállalkozó a szerződés hatálya alatti teljesítésének az alapja a közbeszerzési eljárásban
becsatolt étkezési csomag leírás; a Vállalkozónak, a becsatolt és „Megfelelt” minősítést kapott
ételekkel azonos étkezési csomagot köteles nyújtani a Megrendelő részére. 20 munkanapon
belül ugyanaz az étkezési csomag szerinti étel csak 1 alkalommal adható. Minden 3.
munkanapra az előírt tej-, tejtermékből biztosítandó kalciumtartalmú étkezési csomagot kell
biztosítani. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlata részeként becsatolt étkezési csomagok
közül több mint 20 kapott „Megfelelt” minősítést, a Vállalkozó, Megrendelő javaslatait
figyelembe véve dönthet arról, hogy mely étkezési csomagok szerinti ételekkel teljesíti a jelen
szerződést, a jelen pont szerinti változatosság, és a közbeszerzési eljárás dokumentumai szerinti
feltételek egyidejű betartása mellett.
Késedelmes vagy hibás teljesítés, biztosítás
15.
Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő felé, ha:
– olyan ismeret, tény birtokába jut, amely befolyásolja a feladatai jelen szerződésben
rögzítetteknek megfelelő teljesítését;
– olyan körülményt észlel, amely a feladata eredményességét, vagy határidőben való
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, és így befolyásolja a teljesítését.
16.
Vállalkozó értesítésének kézhezvételét követően Megrendelő egyoldalúan,
haladéktalanul írásban dönt arról, hogy a teljesítési határidő meghosszabbításához, vagy a
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teljesítés módjának megváltoztatásához hozzájárul-e. Megrendelői hozzájárulás hiányban a
késedelmes teljesítés szabályait és szankcióit kell alkalmazni.
17. Vállalkozó – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján – kötbért köteles fizetni, ha késedelmesen
és/vagy hibásan teljesít, illetve ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért
felelős, beleértve a Vállalkozó miatti megrendelői felmondást vagy elállást is.
Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben bármely szállítási alkalom
esetén nem szállítja le az ételadagokat legkésőbb a jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott szállítási határidőt követő 30 percen belül. A késedelmi kötbér mértéke a
késedelmes szállítással érintett részért járó havi nettó díj 10%-ának megfelelő összeg,
maximális mértéke (az ajánlati felhívás szerinti, a jelen szerződésre vonatkozó … rész)
az érintett közbeszerzési részre eső nettó díj 30 %-ának megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett ételadagokért járó nettó vállalkozási
díjának 10%-a, maximális mértéke (az ajánlati felhívás szerinti, a jelen szerződésre
vonatkozó … rész) az érintett közbeszerzési részre eső nettó díj 30/%-ának megfelelő
összeg.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a jelen szerződés szerinti teljes időtartamra meghatározott
(az ajánlati felhívás szerinti, a jelen szerződésre vonatkozó … rész) teljes nettó ellenértéke
30 %-ának megfelelő összeg.
Késedelemnek minősül amennyiben a Vállalkozó a megrendelt adagszámú ételt az előírt
határidőig nem szállítja le, és ezen hibáját a szükséges ésszerű határidőn belül (30 perc
az időtartam lejártától számítottan) nem korrigálja, akkor a Megrendelő jogosult az adott
napra szükséges adagszámban az ételt harmadik féltől beszerezni és a beszerzéssel
kapcsolatban felmerülő esetleges többletköltségeket a Vállalkozóval szemben
érvényesíteni.
Ugyanazon okból felszámított kötbérek együttes mértéke a jelen szerződés szerinti teljes
időtartamra meghatározott (az ajánlati felhívás szerinti, a jelen szerződésre vonatkozó …
rész) teljes nettó ellenértéke 30/%-át nem haladhatja meg.
Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó hibásan vagy késedelmesen teljesít, és ennek
következtében a jelen pont szerinti kötbérmaximum érvényesítésnek lehetősége nyílik
meg felé Megrendelő részéről, és Megrendelő írásbeli felszólítására sem teljesít
szerződésszerűen, Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen
szerződésben foglalt jogkövetkezmények mellett, vagy azok helyett a szerződéstől
egyoldalúan elálljon. Ebben az esetben, az elállás folytán a Megrendelő oldalán felmerülő
költségeket Vállalkozó köteles viselni és köteles megtéríteni Megrendelőnek az elállás
miatt felmerült kárát
Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben az ételadagok bármelyike a következő
jogszabályokban, illetve dokumentumokban, továbbá a felhívásban vagy
dokumentációban foglaltaknak, így a Megrendelői elvárásoknak nem felel meg. A
Vállalkozó által a jelen szerződés alapján szállított termékeknek meg kell felelniük:
 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről,
 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról, 3-s melléklete (továbbiakban: Rendelet),
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Rodler Imre szerkesztésében: Tápanyagtáblázat, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,
2005. Dr. Antal Magda Tápanyagszükséglet, 22. oldalán található 1. számú táblázat:
Tápanyagcélok a népesség számára (továbbiakban: Táblázat) táblázatból az
összenergia-, zsír, szénhidrát-, fehérje százalékos arányát figyelembe véve.
Felek rögzítik, hogy amennyiben az arra illetékes jogalkotó, a most megjelölt tárgyban a
jelen szerződés szerinti termékekre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat
bocsát ki, úgy azok hatályba lépésétől a jelen szerződés szerinti termékek minőségének
ezen jogszabályi előírásoknak kell megfelelniük.
Felek rögzítik, hogy a termékek minőségellenőrzése kapcsán irányadónak a jelen
szerződésben és a jelen szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban meghivatkozott valamennyi előírást tekintik.

18.
Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő részéről elfogadott, de a
szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy,
hogy Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről.
19. A Megrendelő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit a
következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén – az igény
jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Vállalkozót
hogy
a. a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellet
a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy
b. a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett
a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének a Vállalkozó következő esedékes
számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy
c. nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét
nem ismeri el.
A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. Megrendelő
a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben, a Szerződéssel összefüggésben fennálló
követelésébe kizárólag a Vállalkozó által elismert követelését számíthatja be. A beszámítás
mértékéig a kötelezettségek megszűnnek.
20. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlatának megfelelően rendelkezik a jelen szerződés szerinti
közétkeztetési szolgáltatás kategóriába sorolható szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással,
melynek mértéke, , legalább …,- Ft/káresemény és …,- Ft/év biztosítási fedezet.
21. A Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg
felmerülő minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek a
Vállalkozó által okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető
károk következtében jelentkeznek.
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22. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés megkötésekor benyújtja az adott díjfizetési időszakra
vonatkozó érvényes biztosítási kötvényét. Amennyiben a biztosítás időtartama előbb telik le,
mint a jelen szerződés szerinti teljesítési időtartam, Vállalkozó köteles bemutatni a következő
időszakra vonatkozó érvényes biztosítási kötvényét legkésőbb a lejáratot megelőző 5
munkanappal. Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra akkor, ha a
Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási
szerződés megszűnik, vagy a szerződés megkötésekor, illetőleg amennyiben a biztosítási
időszak előbb jár le, mint a jelen szerződés szerinti teljesítési időtartam, az újabb biztosítási
időszakra vonatkozóan a biztosítási díj megfizetését, Megrendelői írásbeli felhívásra sem
igazolja..
23. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés
és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás lefolytatásának előmozdítására. A
bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek rögzítik,
hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében
kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a kár - meg nem térült részének
- megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.
24. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a
Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési
összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi.
Üzleti titok, közérdekű adatok
25. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály
nem teszi lehetővé.
26. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő
szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a
szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi
gazdálkodó szervezetnél.
27. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést a vonatkozó jogszabályokban
felhatalmazott, valamint a pályázati útmutatóban szereplő szervezetek, különösen az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, továbbá az Európai Számvevőszék és az Európai
Bizottság illetékes szervei jogosultak ellenőrizni.
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Szerződés megszűnése, módosítása
28. A jelen szerződés megszűnik:
- Megrendelő azonnali hatályú felmondásával, a Vállalkozó súlyos szerződésszegése
esetén, a 17. pontban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett,
- a Vállalkozó, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül,
kivéve a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény.
11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat,
- a véghatáridő lejártával,
- a jelen szerződés egyes pontjainál külön jelölt elállás vagy felmondás estén
Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés bármely, Vállalkozónak felróható
okból szűnik meg, úgy Megrendelő jogosult kártérítési igény érvényesítésére is, a jelen
szerződésben meghatározott egyéb jogkövetkezményeken túl.
29. A szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel, írásban, Kbt. 141. §-ának alapján
módosíthatják azzal, hogy a Kbt. 141. §-a az arra jogosult fél általi egyoldalú
szerződésmódosításra is irányadó.
Kapcsolattartók
30. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban
megjelölt személyeken keresztül tartják.
Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
Név: ,
tel:
e-mail:
Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
tel:.,
e-mail:
Felek megállapodnak, hogy az egymás számára küldendő nyilatkozataikat, értesítéseiket,
küldeményeiket a fejrészben szereplő postacímekre, illetve telefax-számokra kötelesek
megküldeni. Felek megállapodnak, hogy bármely Fél fenti adatainak változása a másik Féllel
való írásbeli közléssel hatályosul.
Az írásbeli értesítés megérkezettnek tekintendő



személyes kézbesítés esetén a címzettnek történő átadáskor, amikor a címzett
képviselője az átvételt megerősíti vagy megtagadja;
faxon történő kézbesítés esetén abban az időpontban, amikor a faxot (a feladást igazoló
gépi vevény szerint sikeresen) elküldték a címzett faxszámára, és amennyiben a faxot
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nem munkanapon vagy Munkanapon, de 16.00 órát követően küldik el, a következő
munkanap 10.00 órakor;
postán vagy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a címzettnek történő átadáskor,
amikor a címzett képviselője az átvételt megerősíti, vagy megtagadja.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely küldemény kétszer egymás után „nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy azt a második postára adástól számított 5.
(ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Vitás kérdések rendezése
31. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a
szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
32. Ha a felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a Megrendelő székhelye szerint
illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Egyéb rendelkezések
33. Felek kijelentik, hogy:
 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és
teljesítésére;
 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy
vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek;
 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok
által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása
és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;
 nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény,
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére
vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
34. Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Cégnyilvántartásban
szereplő adatai alapján Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
képviselője e nyilatkozatban foglaltak változását köteles a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül írásban bejelenteni Megrendelőnek.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani,
vagy amennyiben teljesítésre még nem került sor, attól elállni. Megrendelőt ezek a jogok
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akkor is megilletik, ha Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változását Megrendelőnek
nem jelentette be határidőben.
Vállalkozó e rendelkezés megsértésével Megrendelőnek okozott valamennyi kárért teljes
kártérítési felelősséggel tartozik.
Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi az
ajánlattételi felhívás, és a dokumentáció (azok fizikai értelemben nem kerülnek a szerződéshez
mellékletként csatolásra). A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult
vezető tisztségviselőjének (Vállalkoznál cégszerű) aláírása esetén, az utolsó aláírás napján, jön
létre, és a jelen szerződés szerinti feltétel bekövetkezte esetén lép hatályba.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.
Budapest, 2016. ……………

Megrendelő

Vállalkozó
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4./A. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő mellékletek
tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatába és esetlegesen javítani,
bővíteni, hogy azok megfeleljenek az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban
előírtaknak és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
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1. számú melléklet
AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
(Tartalomjegyzék)
Oldalszám
1.

Tartalomjegyzék

2.

Felolvasó lap

3.

Ajánlati nyilatkozat, különösen Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre vonatkozóan

4.

Ajánlattevői nyilatkozat alvállalkozókra vonatkozóan (Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pont)

5.

Ajánlattevői nyilatkozat alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
vonatkozásában
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset
kivételével 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 (adott esetben)

6.

7.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról

8.

Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

9.

Aláírási címpéldány/aláírási minta vállalkozói igazolvány másolata (egyéni
vállalkozó esetében)

10.

A cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva– adott esetben

11.

Konzorciumi megállapodás közös ajánlattétel esetén - adott esetben

12.

Ajánlattevő nyilatkozata az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat
megegyezőségéről

13.

Nyilatkozat az alkalmassági feltételekről

KÜLÖN BENYÚJTVA A SZAKMAI AJÁNLAT, AMELY AZ AJÁNLAT
RÉSZÉT KÉPEZI (étkezési csomag leírások, minta címke)
Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelező
mellékletek
1. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja
alapján vagy Nyilatkozat, amennyiben nem rendelkezik beszámolóval árbevétel
tárgyában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
2. Nyilatkozat a szerződések teljesítéséről, referenciákról a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján
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3. Nyilatkozat azon szakemberek (szervezetek) tekintetében, akiket be kíván vonni
a teljesítésbe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja
alapján
5. Szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat
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2.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(önálló ajánlattétel esetén)
1. Ajánlattevő
Név: .....................................................................................................................................
Székhelye: ...........................................................................................................................
Képviseli: ……………….
Adószám: …………………………………Cégjegyzékszám: . .........................................
Bankszámlaszáma: …………………………..E-mail:………………………………...
Telefon: …………………………………. Fax: …………………………………………

2. Ajánlattétel tárgya:
„Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
3. Ajánlat:
AMELYIK RÉSZRE NEM KÍVÁN AJÁNLATOT TENNI, AZT A SORT TÖRÖLJE,
HÚZZA ÁT, VAGY HAGYJA KITÖLTETLEN!
1. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás……
2. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
3. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
4. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
5. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
6. rész: Ajánlati ár/1adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
7. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
8. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
9. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
10. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
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11. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
12. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
13. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
14. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
15. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
16. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
17. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
18. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
19. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
20. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
21. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
22. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
23. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
24. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
25. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
26. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
27. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
28. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
29. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
30. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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2.2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(közös ajánlattétel esetén)
1. Közös Ajánlattevők:
1. Szervezet adatai:
Név: .....................................................................................................................................
Székhelye: ...........................................................................................................................
Képviseli: ……………….
Adószám: …………………………………Cégjegyzékszám: . .........................................
Bankszámlaszáma: …………………………..E-mail:………………………………...
Telefon: …………………………………. . Fax: …………………………………………
2. Szervezet adatai:
Név: .....................................................................................................................................
Székhelye: ...........................................................................................................................
Képviseli: ……………….
Adószám: …………………………………Cégjegyzékszám: . .........................................
Bankszámlaszáma: …………………………..E-mail:………………………………...
Telefon: …………………………………. . Fax: …………………………………………
……………………… (további tagok esetén)
2.

Ajánlattétel tárgya:
„Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”

3. Ajánlat:
AMELYIK RÉSZRE NEM KÍVÁN AJÁNLATOT TENNI, AZT A SORT TÖRÖLJE,
HÚZZA ÁT, VAGY HAGYJA KITÖLTETLEN!
1. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
2. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
3. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
4. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
5. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
6. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
7. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
8. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
9. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
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10. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
11. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
12. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
13. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
14. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
15. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
16. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
17. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
18. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
19. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
20. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
21. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
22. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
23. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
24. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
25. r rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
26. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
27. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
28. rész: Ajánlati ár/1 adagnettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db
29. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás…… db.
30. rész: Ajánlati ár/1 adag nettó Ft: ………,- Ft átadott étkezési csomagleírás …… db.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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3. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
különösen Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre vonatkozóan
„…rész”1

Alulírott………………………………… mint a(z)…………………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője2 – a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP 2.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy:
-

az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, továbbá az eljárás
során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk a Felolvasólapon
rögzített adatok alapján,

-

a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek és
képesek vagyunk megkötni és teljesíteni,

-

elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlati felhívással vagy a közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével,
akkor az ajánlatunk érvénytelen,
-

amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második
helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől
visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban,
a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

-

Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
 mikro-vállalkozásnak
 kisvállalkozásnak
 középvállalkozásnak minősül
 nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.3

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
3
Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
1
2
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4. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
„…rész”4
Alulírott………………………………………mint a(z)……………………………………
(székhely:……………………………………)
cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott
5
képviselője – a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP
2.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai
tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:

a)

az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk szerződést
kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel)
A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i)6
(Munkaegység, munkaterület megnevezése)
1.
2.
...

vagy
-

b)

nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók
Alvállalkozó megnevezése, székhelye7
1.
2.
…

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
6
Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
7
Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
4
5
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5. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában
(a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján)
„…rész”8
Alulírott…………………………………………
(székhely:………………………………………)

mint

a(z)………………………………..

cégjegyzésre

jogosult/meghatalmazott

képviselője9 – a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP
2.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel megjelölöm az alábbi céget, mint az
ajánlattevő által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet
ezennel megjelölöm az alábbi céget, mint az ajánlattevő által az alkalmasság igazolására

-

igénybe vett más szervezetet
Az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet megnevezése, székhelye
(címe)10

Az alkalmassági feltétel, amelynek
igazolásához a szervezetet igénybe
vesszük (a felhívás … pontja
szerinti követelmény)

1.
…

vagy
-

kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe az alkalmasság igazolására más
szervezetet (kapacitást nyújtót).

A
gazdasági
és
pénzügyi
alkalmasság
igazolása
során
a(z)………………….……………………... (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
megnevezése) 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 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

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
10
Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
8
9
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fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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6/A. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról
„…rész”11
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás
biztosítása - RSZTOP 2.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot
teszem a kizáró okok vonatkozásában:
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdése értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült:
aa)a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
11

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
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d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia)a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)–rb)vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok
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beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott
– jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését
más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – jogerősen megállapította és
egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve,
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt,
a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C.
§ (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a 135. § (7)–(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel,
és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította.
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése értelmében továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek
a) a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének
tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
Alulírott ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltak
szerint nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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6/B. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerint

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás
biztosítása - RSZTOP 2.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során
nyilatkozom

hogy az általam képviselt társaságot
- szabályozott tőzsdén jegyzik
VAGY
- szabályozott tőzsdén nem jegyzik.
A társaságot szabályozott tőzsdén nem jegyezik ezért a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos:
neve: ……………………….., állandó lakóhelye: ………………………….
neve: ………………………., állandó lakóhelye: ………………………….
VAGY
Nyilatkozom, hogy ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincsen.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 3. § r) pontja:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett,
illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
vezető tisztségviselője;
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7. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
(adott esetben)
„…rész”12

Alulírott

…………………………………,

mint

………………………………………………

a(z)
(székhely:

……………………………………………………) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet

13

cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel

meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …),
hogy a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat illetően kötelezettséget vállaljon és
aláírásával lássa el / az eljárásban teljes körűen képviseljen.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………

…………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult

(meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

12
13

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
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8. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről
„..rész”14

Alulírott…………………………………………

mint

(székhely:………………………………………)

a(z)………………………………..

cégjegyzésre

jogosult/meghatalmazott

képviselője15 a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP
2.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható file) példánya a papír alapú
(eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyezik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

14
15

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint
„….rész”16

Alulírott…………………………………………

mint

a(z)………………………………..

(székhely:………………………………………) Ajánlattevő /közös Ajánlattevő /alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő17 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott
képviselője18 a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP
2.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk, hogy társaságunk/cégünk
megfelel az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi,
valamint műszaki ésszakmai alkalmassági követelményeknek, melyek igazolását
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására nyújtjuk be.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!
18
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
16
17
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4./B. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

A következő mellékletek kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján
felhívott ajánlattevők esetében kötelező
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján
„… rész”19
Alulírott…………………………………………

mint

a(z)………………………………..

(székhely:………………………………………) ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet20 cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője21
„Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy a kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján – http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap - megismerhető.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
21 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
19
20
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT,
amennyiben nem rendelkezik beszámolóval
„.. rész”22
árbevétel tárgyában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján
Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………..
(székhely:………………………………………) ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet23 cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője24
„Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt társaság/cég
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételei az alábbiak szerint alakultak:

Időszak

Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel
(HUF)

….

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
24 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
22
23
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
szerződések teljesítéséről, referenciákról
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján
„..rész”25
Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………..
(székhely:………………………………………) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet26 cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője27 „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az alábbi közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásokat teljesítette:
Szerződést kötő másik fél (neve,
székhelye, elérhetősége)
A teljesítés helye, ideje (-tól –ig (év, hó)
formátumban megadva)
Szerződés tárgya, elvégzett szolgáltatások
felsorolása (úgy hogy abból az
alkalmassági követelmény megléte
megállapítható legyen)
A teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően
történt?(igen/nem)
Konzorciumi teljesítés esetén a saját
teljesítés mértéke, ellenértéke, műszaki
tartalma
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a megfelelő szövegrész aláhúzását!
27
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
25
26
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
AZON SZAKEMBEREK (SZERVEZETEK) TEKINTETÉBEN, AKIKET BE KÍVÁN
VONNI A TELJESÍTÉSBE
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
„…rész”28
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)…………………………………………(székhely:………………………………………)
ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet29
cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője30 a „Közterületen élők
számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás során ezennel kijelentem, hogy rendelkezem az ajánlati felhívásban meghatározott
alábbi szakemberrel:
Név

Végzettség,

Gyakorlati

Képzettség

idő

Szakemberrel igazolni
kívánt alkalmassági
minimumkövetelmény

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
- a megnevezett szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen
- szakember végzettségét igazoló okiratok (bizonyítvány/oklevél/diploma) egyszerű
másolata,
- a szakember által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük azon rész vagy részek megjelölését, amely(ek) releváns(ak) az ajánlattevő ajánlattétele szempontjából!
Kérjük a megfelelő szövegrész aláhúzását!
30
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
28
29
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7. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, kezdési és
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
befejezési időpontjai (év, hó megjelölése)

MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig
Munkahely megnevezése / Beosztás
(év, hó
megjelölése)
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Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni és személyesen közreműködök a „Közterületen
élők számára természetbeni juttatás biztosítása - RSZTOP 2.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
esetlegesen elnyert szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre
vonatkozóan személyes dokumentumaimat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(szakember saját kezű aláírás)
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8. számú melléklet
Átadás, átvételi dokumentáció
Az ételt készítő cég neve
Az étel megnevezése
Az étel elkészítését és
ellenőrzését felügyelő neve és
beosztása
Az étel elkészítési ideje:
hónap, nap, óra, perc
Az ételt átadó neve és
beosztása
Az ételt átvevő neve és
beosztása
Az étel érzékszervi
vizsgálatát végző neve és
beosztása, a vizsgált étellel
kapcsolatos információk:
megfelelt/nem megfelelt (miért
nem, pl.: szakadt a dobozt
védő fólia, szennyezett a
badellás étel /légy van benne/,
stb….)

Név:

Beosztás:


megfelelt

Nem megfelelt esetén indoklás:

 nem
megfelelt

Az étel átvételi ideje: hónap,
nap, óra, perc
Az étel átvételi helye:

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

………………………………………………………………………
………………………………………..............................
Átadó aláírása
Átvevő aláírása
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Két példány szükséges!

5. KÖTET
MŰSZAKI LEÍRÁS – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Szolgáltatás tárgya:
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