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Szociális felhívás - Klasszikus ajánlatkérő esetén

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://hajlekot.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

NemTájékoztató az eljárás eredményéről

IgenAjánlati/részvételi felhívás

NemElőzetes tájékoztató

2014/24/EU irányelv

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános 
közbeszerzés

Hajléktalanokért KözalapítványAjánlatkérő 
neve:

Közterületen élők term. beni juttatás RSZTOP- 2021Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000982432020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Hajléktalanokért Közalapítvány EKRSZ_8408173
7

Szobi Utca 3

Budapest HU110 1067

Varga Péter

varga.peter@hajlektalanokert.hu +36 12621021

http://hajlekot.hu/

Illés Levente Ügyvédi Iroda EKRSZ_3174348
6

Tátra Utca 6. I. em. 6.a.

Budapest HU110 1136
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II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000982432020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000982432020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 17880221Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Illés Levente

illes.levente@illesoffice.hu

http://hajlekot.hu/

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Közalapítvány

Szociális védelem

Közterületen élők term. beni juttatás RSZTOP- 2021

EKR000982432020
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

HU332 Békés

HU331 Bács-Kiskun

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

55523000-2

55521100-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Közterületen élők számára term. juttatás 1.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

55523000-2

Fő CPV-kód(ok):

Szolgáltatás megrendelés

Az étkezési csomagot felnőtt korú, változó fogyasztói csoport részére munkanapokon kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma 
biztosan zárt, mikrohullámú sütőben melegíthető készétel formában, melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a szállítást követő 2 
nap. Az étkezési csomag mellé az ételhez rendelt félbarna kenyérszeleteket (1 db ételcsomag/10 dkg kenyér), valamint szalvétát is 
biztosítania kell a Vállalkozónak, megfelelő, zárt csomagolásban

Szeged, Szentes, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskunmajsa, Békéscsaba, Békés, 
Orosháza, Szolnok, Budapest



EKR000982432020

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

55523000-2

55521100-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Közterületen élők számára term. juttatás 2.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetben a kezdés időpontját tájékoztatásul 2021. január 04. napjában, mint legkorábbi időpontban 
határozta meg, ez az időpont azonban a közbeszerzési eljárás és a folyamatba épített ellenőrzés idejének bizonytalan voltára 
tekintettel változhat. A szerződés teljesítésének határideje nem nyúlhat túl 2021. december 31. napján. Amennyiben a projekt 
meghosszabbítására kerül sor, akkor a 189 munkanap időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a 189 munkanap a projekt 
határidő hosszabbítása esetén sem növekedhet. Ajánlatkérő rögzíti, hogy teljesítési helyenként jogosult egy naptári évben 
mindösszesen 15 napos időtartam erejéig az adott rész tekintetében az adott teljesítési helyre szállítandó étkezési csomagokat másik 
teljesítési helyszín(ek)re átirányítani annak érdekében, hogy az előre nem látható okok miatt történő időszakos intézménybezárás 
(természeti katasztrófa stb.), vagy az esetlegesen szükséges felújítási munkálatok vagy fertőtlenítés elvégezhető legyen. Vállalkozó 
ajánlati árát ezen rendelkezés figyelembevételével köteles megadni. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint 
értékeli. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (ár megajánlás, súlyszám: 90) esetében fordított arányosítást alkalmaz. A 2. értékelési 
szempont az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a szakácsvizsga megszerzését követő 36 hónapon felüli 
FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben betöltött szakmai tapasztalata (súlyszám: 10), vagyis a 36 hónapon felüli, 
további maximum 36 hónap szakmai tapasztalat (FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben) megajánlása esetén 
maximum pontot (10 pont) kap, ha nem rendelkezik a 36 hónapon felüli további szakmai tapasztalattal 0 pontot kap az Ajánlattevő. 
Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (36 hónap) és a 
legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti távolság értékelésére kerül sor. A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-
10. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az étkezési csomagot felnőtt korú, változó fogyasztói csoport részére munkanapokon kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma 
biztosan zárt, mikrohullámú sütőben melegíthető készétel formában, melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a szállítást követő 2 
nap. Az étkezési csomag mellé az ételhez rendelt félbarna kenyérszeleteket (1 db ételcsomag/10 dkg kenyér), valamint szalvétát is 
biztosítania kell a Vállalkozónak, megfelelő, zárt csomagolásban. Minimum adagszám: 799 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől 
eltérhet: max. 1199 adag/munkanap mértékig).  
Ajánlattevők az Ajánlatkérő által megadott, műszaki leírásban rögzített 50 (ötven) darab, megnevezett, meleg ételt tartalmazó 
(melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag 1 adagos nyersanyag-kiszabata − amely tartalmazza a hozzávalókat és azok 
megadott mennyiségét is étkezési csomagonként – alapján kötelesek az étkezési csomagot elkészíteni, és a Szerződés tekintetében 
biztosítani az Ajánlatkérő részére. 
 
Az igényelt étkezési csomagra vonatkozó étkezési létszám megadása hetente, napi bontásban telephelyekre bontva külön-külön 
megjelölve Az Ajánlatkérő által készített megrendelő alapján történik, legkésőbb az aktuális hetet megelőző hét szerda 11:00 óráig.  
Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megadott étkezési csomag darab számaitól a heti megrendelés alapján havi részteljesítés 
rögzítésével az ajánlati felhívás szerinti mértékben eltérhet. Az ajánlattevő az adagszámra vonatkozó változással kapcsolatos jelzést 
követő hét első munkanapjától kezdve köteles a módosított adagszámot szolgáltatni. 

189

Igen

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 
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Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetben a kezdés időpontját tájékoztatásul 2021. január 04. napjában, mint legkorábbi időpontban 
határozta meg, ez az időpont azonban a közbeszerzési eljárás és a folyamatba épített ellenőrzés idejének bizonytalan voltára 
tekintettel változhat. A szerződés teljesítésének határideje nem nyúlhat túl 2021. december 31. napján. Amennyiben a projekt 
meghosszabbítására kerül sor, akkor a 189 munkanap időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a 189 munkanap a projekt 
határidő hosszabbítása esetén sem növekedhet.  Ajánlatkérő rögzíti, hogy teljesítési helyenként jogosult egy naptári évben 
mindösszesen 15 napos időtartam erejéig az adott rész tekintetében az adott teljesítési helyre szállítandó étkezési csomagokat másik 
teljesítési helyszín(ek)re átirányítani annak érdekében, hogy az előre nem látható okok miatt történő időszakos intézménybezárás 
(természeti katasztrófa stb.), vagy az esetlegesen szükséges felújítási munkálatok vagy fertőtlenítés elvégezhető legyen. Vállalkozó 
ajánlati árát ezen rendelkezés figyelembevételével köteles megadni. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint 
értékeli. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (ár megajánlás, súlyszám: 90) esetében fordított arányosítást alkalmaz. A 2. értékelési 
szempont az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a szakácsvizsga megszerzését követő 36 hónapon felüli 
FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben betöltött szakmai tapasztalata (súlyszám: 10), vagyis a 36 hónapon felüli, 
további maximum 36 hónap szakmai tapasztalat (FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben) megajánlása esetén 
maximum pontot (10 pont) kap, ha nem rendelkezik a 36 hónapon felüli további szakmai tapasztalattal 0 pontot kap az Ajánlattevő. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU232 Somogy

HU231 Baranya

HU223 Zala

HU222 Vas

HU221 Győr-Moson-Sopron

Pécs, Kaposvár, Győr, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely

Az étkezési csomagot felnőtt korú, változó fogyasztói csoport részére munkanapokon kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma 
biztosan zárt, mikrohullámú sütőben melegíthető készétel formában, melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a szállítást követő 2 
nap. Az étkezési csomag mellé az ételhez rendelt félbarna kenyérszeleteket (1 db ételcsomag/10 dkg kenyér), valamint szalvétát is 
biztosítania kell a Vállalkozónak, megfelelő, zárt csomagolásban. Minimum adagszám: 420 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől 
eltérhet: max. 610 adag/munkanap mértékig). 
Ajánlattevők az Ajánlatkérő által megadott, műszaki leírásban rögzített 50 (ötven) darab, megnevezett, meleg ételt tartalmazó 
(melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag 1 adagos nyersanyag-kiszabata − amely tartalmazza a hozzávalókat és azok 
megadott mennyiségét is étkezési csomagonként – alapján kötelesek az étkezési csomagot elkészíteni, és a Szerződés tekintetében 
biztosítani az Ajánlatkérő részére. 
Az igényelt étkezési csomagra vonatkozó étkezési létszám megadása hetente, napi bontásban telephelyekre bontva külön-külön 
megjelölve Az Ajánlatkérő által készített megrendelő alapján történik, legkésőbb az aktuális hetet megelőző hét szerda 11:00 óráig. Az 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megadott étkezési csomag darab számaitól a heti megrendelés alapján havi részteljesítés 
rögzítésével az ajánlati felhívás szerinti mértékben eltérhet.  Az ajánlattevő az adagszámra vonatkozó változással kapcsolatos jelzést 
követő hét első munkanapjától kezdve köteles a módosított adagszámot szolgáltatni. 

189

Igen

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001
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(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU321 Hajdú-Bihar

HU313 Nógrád

HU312 Heves

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

55523000-2

55521100-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Közterületen élők számára term. juttatás 3.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (36 hónap) és a 
legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti távolság értékelésére kerül sor. A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-
10. 

Debrecen, Fehérgyarmat, Nyíregyháza, Salgótarján, Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika, 
Sátoraljaújhely, Hatvan, Budapest

Az étkezési csomagot felnőtt korú, változó fogyasztói csoport részére munkanapokon kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma 
biztosan zárt, mikrohullámú sütőben melegíthető készétel formában, melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a szállítást követő 2 
nap. Az étkezési csomag mellé az ételhez rendelt félbarna kenyérszeleteket (1 db ételcsomag/10 dkg kenyér), valamint szalvétát is 
biztosítania kell a Vállalkozónak, megfelelő, zárt csomagolásban. Minimum adagszám: 994 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől 
eltérhet: max. 1488 adag/munkanap mértékig). 
Ajánlattevők az Ajánlatkérő által megadott, műszaki leírásban rögzített 50 (ötven) darab, megnevezett, meleg ételt tartalmazó 
(melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag 1 adagos nyersanyag-kiszabata − amely tartalmazza a hozzávalókat és azok 
megadott mennyiségét is étkezési csomagonként – alapján kötelesek az étkezési csomagot elkészíteni, és a Szerződés tekintetében 
biztosítani az Ajánlatkérő részére. 
Az igényelt étkezési csomagra vonatkozó étkezési létszám megadása hetente, napi bontásban telephelyekre bontva külön-külön 
megjelölve Az Ajánlatkérő által készített megrendelő alapján történik, legkésőbb az aktuális hetet megelőző hét szerda 11:00 óráig. Az 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megadott étkezési csomag darab számaitól a heti megrendelés alapján havi részteljesítés 
rögzítésével az ajánlati felhívás szerinti mértékben eltérhet. Az ajánlattevő az adagszámra vonatkozó változással kapcsolatos jelzést 
követő hét első munkanapjától kezdve köteles a módosított adagszámot szolgáltatni. 
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU213 Veszprém

HU212 Komárom-Esztergom

HU211 Fejér

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

55523000-2

55521100-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Közterületen élők számára term. juttatás 4.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetben a kezdés időpontját tájékoztatásul 2021. január 04. napjában, mint legkorábbi időpontban 
határozta meg, ez az időpont azonban a közbeszerzési eljárás és a folyamatba épített ellenőrzés idejének bizonytalan voltára 
tekintettel változhat. A szerződés teljesítésének határideje nem nyúlhat túl 2021. december 31. napján. Amennyiben a projekt 
meghosszabbítására kerül sor, akkor a 189 munkanap időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a 189 munkanap a projekt 
határidő hosszabbítása esetén sem növekedhet. Ajánlatkérő rögzíti, hogy teljesítési helyenként jogosult egy naptári évben 
mindösszesen 15 napos időtartam erejéig az adott rész tekintetében az adott teljesítési helyre szállítandó étkezési csomagokat másik 
teljesítési helyszín(ek)re átirányítani annak érdekében, hogy az előre nem látható okok miatt történő időszakos intézménybezárás 
(természeti katasztrófa stb.), vagy az esetlegesen szükséges felújítási munkálatok vagy fertőtlenítés elvégezhető legyen. Vállalkozó 
ajánlati árát ezen rendelkezés figyelembevételével köteles megadni. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint 
értékeli. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (ár megajánlás, súlyszám: 90) esetében fordított arányosítást alkalmaz. A 2. értékelési 
szempont az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a szakácsvizsga megszerzését követő 36 hónapon felüli 
FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben betöltött szakmai tapasztalata (súlyszám: 10), vagyis a 36 hónapon felüli, 
további maximum 36 hónap szakmai tapasztalat (FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben) megajánlása esetén 
maximum pontot (10 pont) kap, ha nem rendelkezik a 36 hónapon felüli további szakmai tapasztalattal 0 pontot kap az Ajánlattevő. 
Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (36 hónap) és a 
legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti távolság értékelésére kerül sor. A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-
10. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama

189

Igen

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001

Tatabánya, Tata, Esztergom, Oroszlány, Székesfehérvár, Ajka, Tapolca, Várpalota, Veszprém, Budapest

Az étkezési csomagot felnőtt korú, változó fogyasztói csoport részére munkanapokon kell biztosítani, hűtött, címkézett, dézsma 
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Kizáró okok a Kbt. 62.§(1)-(2)bek., 321/2015.(X.30.)Korm.r.17.§ (1)-(2)bek.szerint igazolva.Aj.kérő a Kbt. 74.§(1)bek.b)pontja alapján 
kizárja az eljárásból azt az Aj.tevőt, alvállalkozót, vagy alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás 
során következett be. Aj.kérő felhívja a figyelmet a Kbt.114.§(2)bek.-ére.  
Pénzügyi alkalmasság:P1.321/2015.(X.30.) Korm.r.19.§(1)bek.b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 
évre saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója - vagy annak meghatározott része - benyújtása (ha a gazdasági 
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Aj.kérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Aj.kérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
beküldése nem szükséges. Ha az Aj.tevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az Aj.kérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.Ha az Aj.tevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Aj.kérő által megfelelőnek tekintett egyéb 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1) Részvételi feltételek

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

Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetben a kezdés időpontját tájékoztatásul 2021. január 04. napjában, mint legkorábbi időpontban 
határozta meg, ez az időpont azonban a közbeszerzési eljárás és a folyamatba épített ellenőrzés idejének bizonytalan voltára 
tekintettel változhat. A szerződés teljesítésének határideje nem nyúlhat túl 2021. december 31. napján. Amennyiben a projekt 
meghosszabbítására kerül sor, akkor a 189 munkanap időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, a 189 munkanap a projekt 
határidő hosszabbítása esetén sem növekedhet. Ajánlatkérő rögzíti, hogy teljesítési helyenként jogosult egy naptári évben 
mindösszesen 15 napos időtartam erejéig az adott rész tekintetében az adott teljesítési helyre szállítandó étkezési csomagokat másik 
teljesítési helyszín(ek)re átirányítani annak érdekében, hogy az előre nem látható okok miatt történő időszakos intézménybezárás 
(természeti katasztrófa stb.), vagy az esetlegesen szükséges felújítási munkálatok vagy fertőtlenítés elvégezhető legyen. Vállalkozó 
ajánlati árát ezen rendelkezés figyelembevételével köteles megadni. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint 
értékeli. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (ár megajánlás, súlyszám: 90) esetében fordított arányosítást alkalmaz. A 2. értékelési 
szempont az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a szakácsvizsga megszerzését követő 36 hónapon felüli 
FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben betöltött szakmai tapasztalata (súlyszám: 10), vagyis a 36 hónapon felüli, 
további maximum 36 hónap szakmai tapasztalat (FEOR-08-3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben) megajánlása esetén 
maximum pontot (10 pont) kap, ha nem rendelkezik a 36 hónapon felüli további szakmai tapasztalattal 0 pontot kap az Ajánlattevő. 
Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (36 hónap) és a 
legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti távolság értékelésére kerül sor. A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-
10. 

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama

(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

biztosan zárt, mikrohullámú sütőben melegíthető készétel formában, melynek a fogyaszthatósági ideje minimum a szállítást követő 2 
nap. Az étkezési csomag mellé az ételhez rendelt félbarna kenyérszeleteket (1 db ételfajta/10 dkg kenyér), valamint szalvétát is 
biztosítania kell a Vállalkozónak, megfelelő, zárt csomagolásban. Minimum adagszám: 970 adag/munkanap, (Ajánlatkérő ettől 
eltérhet: max. 1427 adag/munkanap mértékig). 
Ajánlattevők az Ajánlatkérő által megadott, műszaki leírásban rögzített 50 (ötven) darab, megnevezett, meleg ételt tartalmazó 
(melegkonyhai technológiával készült) étkezési csomag 1 adagos nyersanyag-kiszabata − amely tartalmazza a hozzávalókat és azok 
megadott mennyiségét is étkezési csomagonként – alapján kötelesek az étkezési csomagot elkészíteni, és a Szerződés tekintetében 
biztosítani az Ajánlatkérő részére. 
Az igényelt étkezési csomagra vonatkozó étkezési létszám megadása hetente, napi bontásban telephelyekre bontva külön-külön 
megjelölve Az Ajánlatkérő által készített megrendelő alapján történik, legkésőbb az aktuális hetet megelőző hét szerda 11:00 óráig. A 
Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megadott étkezési csomag darab számaitól az aktuális megrendelésben az ajánlati felhívás 
szerinti mértékben eltérhet. Az ajánlattevő az adagszámra vonatkozó változással kapcsolatos jelzést követő hét első munkanapjától 
kezdve köteles a módosított adagszámot szolgáltatni.

189

Igen

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001
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Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt:

(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
esetében)

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Aj.tevő kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának Aj.kérő által elfogadott módjáról. Az Aj.kérő köteles az Aj.tevő 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 Aj.kérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
értéket. Az Aj.kérő az eljárást megindító felhívásban - ha beszámoló benyújtását írja elő - köteles meghatározni a később létrejött 
gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(8) bek-e. Aj.
kérő a beszámoló elfogadásának időpontját tekinti mérvadónak. 
Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek elegendő, ha közös Ajtevők közül egy 
megfelel.  
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm R 21. § (3) a) pontja és 22.§(1)–(2)bek.szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (bővebben ld dokumentáció 14.2.pontja). Az ismertetésnek 
tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja   év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik 
felet, a szállítás vagy szolgáltatás tárgyát, mennyiségét és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. A 321/2015.(X. 30.)Korm.r.21.§(3a)bek.a)pont alapján amennyiben a(3)bek.a)pontja alkalmazása során az Aj.
kérő 3 év teljesítéseinek igazolását írja elő, az Aj.kérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. 
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek.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. 
alkalmatlan az Aj.tevő, ha  
P1. a saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az adózott eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti évben egynél 
több alkalommal negatív volt (minden [1-4.] rész vonatkozásában). 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bek. szerinti esetben – azaz, ha az Aj.tevő azért nem rendelkezik beszámolóval az Aj.kérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az Aj.tevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából (étkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított- nettó árbevétele nem éri el az alábbi mértéket 
a pályázni kívánt rész(ek) tekintetében: 
1.rész:nettó 50.000.000,-Ft 
2.rész:nettó 25.000.000,-Ft 
3.rész:nettó 60.000.000,-Ft 
4.rész:nettó 60.000.000,-Ft 
Több részre történő ajánlattétel esetén az érintett részek közül a legmagasabb mennyiségi  követelménynek kell Aj.tevőnek 
megfelelnie. 
M1.nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább az 
alábbiakban meghatározott adagszámmal.  
1.rész: 520 készétel adag/munkanap mennyiségben nyújtott szerződésszerűen teljesített étkeztetési referenciával; 
2.rész:285 készétel adag/ munkanap mennyiségben nyújtott szerződésszerűen teljesített étkeztetési referenciával; 
3.rész:665  készétel adag/ munkanap mennyiségben nyújtott szerződésszerűen teljesített étkeztetési referenciával; 
4.rész:665 készétel adag/ munkanap mennyiségben nyújtott szerződésszerűen teljesített étkeztetési referenciával; 
Több részre történő ajánlattétel esetén az érintett részek közül a legmagasabb mennyiségi  követelménynek kell Aj.tevőnek 
megfelelnie. 
M2. minden rész vonatkozásában (1-4. rész) nem rendelkezik legalább: 
-M.2.1.:  
1 fő étkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves FEOR -08 5134 (vagy azzal egyenértékű)  munkakörben eltöltött szakmai 
gyakorlattal és szakács vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, továbbá 
-M.2.2.: 
1 fő étkeztetés területén eltöltött min. 36 hónapos FEOR –08–3222 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben eltöltött szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakács szakirányú iskolai  végzettségű vagy azzal egyenértékű szakember. 
és 
-M.2.3.: 
1 fő minimum 6 hónapos FEOR -08-2223 (vagy azzal egyenértékű) munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkező és felsőfokú 
dietetikus vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel rendelkező szakemberrel. 
M.2.1.,M..2.2.,M.2.3.alk.követelményként megjelölt szakemberek több alkalmassági követelmény, valamint több részajánlat 
tekintetében is megjelölhetőek. 
M2. tekintetében a párhuzamos szakmai gyakorlati időket Aj.kérő csak egyszer veszi figyelembe. (bővebben ld. dokumentációban)

Nem

Nem

Nem
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Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásokat is magában foglaló eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IgenAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A projekt utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100 %. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés 
pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget semmilyen jogcímen nem fizet. Az ellenérték kiegyenlítése HUF-ban, az igazolt szerződésszerű 
teljesítés alapján, havonta kiállított számla ellenében a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései 
szerint, a Támogatási Szerződés, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend szerint történik, átutalással a Vállalkozó bankszámlájára 30 napos 
fizetési határidővel.  
 
A számla kiállítása érdekében az Ajánlatkérő a havi összesítés alapján készíti el az Ajánlattevőnek az adott hónapra szóló 
szolgáltatásbiztosításra vonatkozó teljesítési igazolását. Az Ajánlatkérő köteles a teljesítési igazolást a teljesítést követő hónap 15. 
napjáig elkészíteni, és azt eljuttatni az Ajánlattevő részére. Az Ajánlattevő a teljesítési igazolás alapján és annak kézhez vételét 
követőn maximum 8 napon belül köteles kiállítani a teljesítésre vonatkozó számlát.   
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmes szállítással érintett étaladagokért járó napi nettó díj 10 %-a, maximális mértéke a 
késedelemmel érintett szállítási helyre a késedelemmel érintett hónapban szerződésszerűen leszállítandó étkezési csomagok nettó 
díjának 30%-a. Ajánlatkérő érintett ételadagok alatt azt a szállítási címet érti, amely a késedelemmel érintett. Napi nettó díj alatt a 
késedelemmel érintett, aktuális nap teljes díját érti.  
Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben bármely szállítási alkalom esetén az ételadagokat legkésőbb a meghatározott szállítási 
határidőt követő 30 percen túl szállítja ki.  
Késedelemnek minősül, amennyiben a Vállalkozó a megrendelt adagszámú ételt nem az előírt határidőben szállítja le, és a határidőn 
túli szállítás esetén hibáját a szükséges ésszerű határidőn belül (30 perc az időtartam lejártától számítottan) nem korrigálja.  
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett adott napi szállítású 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. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a meghatározott szállítási határidőt megelőző 30 percnél nagyobb előteljesítés esetén az átvételt 
megtagadhatja.  
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó 
késedelmi kamatot fizet. 
Vonatkozó jogszabályok különösen: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKR rend.) 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
 
Az elszámolás és a kifizetés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Nem
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A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:

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

óra/percDátum, helyi idő:

A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint 
értékeli. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (ár megajánlás) esetében fordított arányosítást. A 2. értékelési szempont az M.2.2. 
alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakácsvizsga megszerzését követő 36 hónapon felüli FEOR-08-3222 (vagy azzal 
egyenértékű) munkakörben betöltött  szakmai tapasztalata (súlyszám: 10) vagyis a 36 hónapon felüli, további maximum 36 hónap 
szakmai tapasztalat (FEOR-08-3222 vagy azzal egyenértékű munkakörben) megajánlása esetén maximum pontot, ha nem rendelkezik 
a 36 hónapon felüli további szakmai tapasztalattal 0 pontot kap. Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás 
módszerével a két szélső, legkedvezőbb (36 hónap) és a legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti távolság értékelésére kerül sor. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb (36 hónap) és annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos pontot ad. 
(10 pont) A legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az 
esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél 
kedvezőbb.) Az M.2.2. vonatkozásban megjelölt szakember több alkalmassági követelmény, valamint több részajánlat tekintetében is 
megjelölhető. A párhuzamos szakmai gyakorlati időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. 
A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-10. 
A  megajánlott szakmai tapasztalat igazolására a 9. sz melléklet szerinti önéletrajzot szíveskedjen megfelelően kitölteni az Ajánlattevő, 
annak érdekében, hogy a szakmai tapasztalat ellenőrizhető  legyen. Kérjük Ajánlattevőt, hogy a szakmai tapasztalat igazolására 
figyelembe vett gyakorlati időt a csatolt önéletrajzban félkövéren szíveskedjen kiemelni a szakmai tapasztalat ellenőrzésének 
megkönnyítése érdekében, illetve a munkakör FEOR számát is szíveskedjenek feltüntetni! 
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésére. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az 
esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon 
tett megajánlást pontosan alátámasztani. 
Az értékeléshez bemutatott szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor 
figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a 
hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő 
az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az 
érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha az értékeléshez 
bemutatott szakemberre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt 
dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó 
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánítja. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan 
ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő 
adatot kell figyelembe venni. 
 
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.

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ:

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása

2020.11.19 10:00
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1.Aj.kérő–a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében – közbeszerzési dok-ot készít, melyet a Kbt.39.§(1)bek.alapján, elektronikus 
úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen Aj.tevők rendelkezésre is bocsát, a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend. „Az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól” 2. § (1) bek-e alapján az EKR-ben. 
A közbeszerzési dok-ok elérhetőek a következő címen: (URL) http://hajlekot.hu,  
A közbeszerzési dok-okat ajánlatonként legalább egy Aj.tevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el 
kell érnie.  
2.Aj.kérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja, a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárja. Aj.kérő az ajánlattételt nem köti 
ajánlati biztosíték nyújtásához. Aj.kérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot. 
3.Aj.tevő csatolja a 321/2015.(X.30.) Korm.r.13.§ nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is. 
4.A minősített Aj.tevők hivatalos jegyzékbe történő felvételéhez képest a P1,M1. és M2. alkalmassági követelmények szigorúbbak. 
5.Aj.kérő a jelen közbeszerzési eljárást európai uniós alapokból finanszírozott projekttel, programmal kapcsolatosan indítja.Száma: 
RSZTOP-3.1.1-16-2016-0001 
6.Aj.kérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
7.Aj.kérő az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt.81. § (11)bek.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,  
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. 
 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról     
9.Aj.tevő köteles a Kbt. 66. § (2) bek-e szerinti nyilatkozatokat csatolni. Aj.tevőnek a Kbt. 65. § (7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. 
szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolnia kell.  
10.Aj.tevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi Aj.tevőnek, adott esetben alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetnek) az 
ajánlathoz csatolnia 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) bek-ének 
megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban, amennyiben az 
rendelkezésére áll (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dok-ot). Amennyiben az 
ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dok-ok közül 
a megfelelő) csatolandó 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 aláírását is. 
11.Ahol Aj.kérő valamely dok. benyújtását írja elő, a dok.-ot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is 
benyújtható. Aj.kérő a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok Aj.tevő általi fordítását is elfogadja.  
12. Nyertes Aj.tevőként 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: 
1.rész: 50.000.000,-Ft/év és 25.000.000,-Ft/káresemény 
2.rész: 25.000.000,-Ft/év és 12.000.000,-Ft/káresemény  
3.rész: 65.000.000,-Ft/év és 32.000.000,-Ft/káresemény 
4.rész: 60.000.000,-Ft/év és 30.000.000,-Ft/káresemény 
13.Aj.kérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a szerződéskötést megelőzően a nyertes Aj.tevő köteles bemutatni az alkalmasság 
igazolásában részt vevő és a szerződés teljesítésében közreműködő dietetikus szakember érvényes működési nyilvántartási 
igazolványát.   
14. Aj.kérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít. 
15. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az Aj.tevő, aki az Aj.kérő által az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Aj.
kérő 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 
összegzésben megjelölte. 
16. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az 
ajánlathoz csatolni kell az Aj.tevők együttműködéséről szóló (konzorciumi) megállapodást, melyben megjelölik a képviseletre jogosult 
személyt. A közös Aj.tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.  
17.Ajánlathoz csatolni kell 1 darab, szabadon választott,az alábbi feltételek szerint elkészített minta címkézést, amely megfelel a 1169
/2011EU rendeletben,valamint a 19/2004.(II.26.)FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben a megjelölések kötelező elemei kapcsán 
előírtaknak: 
Étkezési csomagok címkézésére vonatkozó kritériumok: 
Fontos, hogy erre a szakmai ajánlat elkészítése során is figyelemmel legyenek! Minden étkezési csomagon fel kell tüntetni az étel 
megnevezését, a gyártás pontos idejét, és a fogyaszthatósági határidőt (év,hónap,nap) megjelöléssel.Továbbá, az alábbiakat is fel kell 
tüntetni: 
•étel megnevezése 
•összetevők 
•allergének 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Nem

Nem



EKR000982432020

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.10.20

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

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

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

•nettó mennyiség 
•fogyaszthatósági határidő (év,hónap,nap) 
•gyártási idő (év,hónap,nap,óra,perc) 
•tárolási, felhasználási feltételek 
•felelős élelmiszer-vállalkozás neve és címe 
•származási hely 
•felhasználási útmutató 
•alkoholtartalom 1,2% felett 
•tápértékjelölés 
Tápértékjelölés 
•energia 
•zsír/telített zsírsavak 
•szénhidrát/cukrok 
•fehérje 
•só 
18.FAKSZ: dr. Illés Levente (lajstromszám: 00240) 
(bővebben lásd a dokumentációban)
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