
Budapest Főváros VIII. ker{ilet Józsefvaľos onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottsága

Humánszo|gá|tatásiŰgyosnáIy

ELOTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. március 2-i iĺlésére

Tárgy: Javaslat ,,Kozétkeztetési szolgá|tatás el|átása diétás étkeztętéssel és a talalókonyhak fejlesz-
té sével'' tźÍ eW kozb eszerué si elj áľás me gindítás aľa

Előterjesztő:
Készítette:

dr. Boj sza Kĺisztina ugy osztályv ezető
E S Z-KER Kft ., J e gy ző i Kabinet, Humánszo |gá|tatási Ügyo sztály

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s el fo gadásah o z egy szeru szav azattobb sé g szfü sé ges.
Melléklet: l. sz. melléklet bírálóbizotĺságijegyzőkönyv és egyéni bírá|ati lapok

2. sz. melléklet ľészvételi felhívás
3. sz. melléklet kiegészítő iratok

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes Ísmeľtetése

A Képviselő-testiilet a255120|4. (XII.04.) szźlmíhatźtrozatźnak 4. pontjában dtĺntöt1arĺő|, hogy a
nevelési-oktatási, a szociális, a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények
kozétkeztetési szolgá|tatásźtta vonatkozó kozbeszeruési eljarás kiíľásáról, anyáĺt táboľok kozétkez-
tetési szolgá|tatása kivételével. A Képviselő-testiilet a szolgá|tatásra minimum évi bruttó 829.070'4
e Ft-ot, 4 éves iđőszakĺa 3.316.28I,6 e Ft-ot hatátozott meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettsé-
get vá||a|t, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi kĺiltségvetés állami tá-
mogatása és az onkormźnyzatsaját bevétele.''

A szolgá|tatás becsůilt éľtéke bľuttó 3.316.28l,6 e ľ't.

Telj esítési helyszínek:
OVODAK

- Gyeľek-Virág Napközi otthonos óvoda (1082 Bp., Baľoss u. 111/B, telephelye: 1082 Bp.,
Baross u. 91-93.)
Kincskereső Napk<izi otthonos óvoda (10s9 Bp., Bláthy o. u. 35.)

- Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda (l086 Bp., Csobánc u. 5.)
- Hétszínviľág Napkcĺzi otthonos ovoda (l081 Bp., Kun u. 3.)
- MesepalotaNapkĺizi otthonos óvoda (1085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.)

Koszoru Napkcĺzi otthonos óvoda (1086 Bp., Koszorűl, I4-t6.)
- Pitypang Napközi otthonos ovoda (1087 Bp.,Szźnados út 14.)
- Napsugĺír Napkĺizi otthonos óvoda (10s6 Bp., Dankó u. 31.)
- Napraforgó Napközi otthonos óvoda (1084 Bp., Tolnai L. u.7-9.)
- Szźnszorszép Napkĺizi otthonos ovoda (1086 Bp.,Szílzu.2.)
- Szivarvány Napközi otthonos óvoda (1083 Bp., Szigony u. l8., telephelye: 1083 Tcimő u.

38/A.)
- Katica Bĺĺlcsőde és Napközi otthonos Ővoda (l089 Bp., Vajda P. u. 35-39.)
- Tá-ti-kaNapközi otthonos ovoda(1088 Bp., Rfüócziűtt5.)

ISKoLÁK
- Deak Diak ÁIta|ános Iskola (1081 Bp., II. János Pá|pápatér 4.)
- Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola és Gimnazium (1086 Bp., Baueľ S. u. 6-8.)
- Losonci Téri Altalanos Iskola (1083 Bp., Losonci tér 1.)
- Budapest VIII. keriileti Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Bp., Német u. 14.)
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- Molnaľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskoła (1085 Bp., Somogyi B.
u. 9-15.)

- Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Általanos Iskola (1084
I Bp., Tolnai L. u. 11-15.)

- Raoul Wallenberg Szakk<ĺzépiskola (1083 Bp., Ludovikatér l.)

IDoS És szocIÁus ELLÁTÁS
. - Ciklámen Idősek Klubja (108l Bp., II. János Pźipápatér |7.)
l - Mátyás Klub Szenvedélybetegek Klubja (1084 Bp., Mátyás téľ 12.)

r )apraforgó Idősek Klubja (1089 Bp.' Delej u. 34.)
i - oszikék Idősek Klubja (1082 Bp., Baross u. 109.)

i Reménysugar Idősek Klubja (1084 Bp., Mátyás tér 4.)
'' - Víg-otthon Idősek Klubja (1084 Bp., Víg u. 18.)

ENo (1082 Bp., Kisstáció u. 11.)
- Népkonyha (1086 Bp., Magdolna u. 43.)
- Gyeľmekek Atmeneti otthona (1088 Bp., Szentkirályi u. 15.)
- szocíá|is étkeztetés, házhozszállítással (lakcímľe töľténő kiszállítás)

A szolgáltatást előľeláthatőanaza|źtbbimennyiségek figyelembe vételével kell végezni:
Ovoda:
Gyermek tízőrai: 344.850 adaý év
Gyermek ebéd: 344.850 adaý év
Gyeľmek uzsonna: 343.156 adaglév
ovodai dolgozó tészére tízőrai 3 .87 2 adaý év
óvodai do|gozó tészére ebéd: 13.3 IO adaýév

. óvodai dolgozó részéteuzsonna: 0 adaýév
Áhaldnos ískola:
Gyeľmek tízórai 30 5.250 adaý év
Gyeľmek ebéđ: 367 .725 adaý év
Gyermek uzsonna: 305.250 ađaýév
Általanos iskolai do|goző tészére ebéd: 4.680 adaglév
KözepÍskolaz
Gyermek ebéd: 13.838 adaýév
Kĺizépiskolai dolgozó részére ebéď: 2.442 adaý év
SzocilÍlis ellátlźs:
Ebéd: 62950 adaýév
Ebéđ házhoz szá||ítássa|: 220.000 adaý év
Ebéd, egýá| étel:89.056 adaglév
Gyeľmekek Átmenetí otthong:
Ebéd: 3.614 adaýév
Vacsora: 3.6|4 adaýév

A Polgármesteľi Hivatal Humánszo|gá|tatási Ügyosĺálya ĺjsszeállítotía a műszaki dokumentációt,
azESZ-KER Kft. ennek a|apjźn akozbeszęľzésekľől sző|ő 2011. évi CMII. törvény (Kbt.) Második
tésze szeinti, hiľdetménnyel induló tiĺľgyalásos közbeszeruési eljĺĺľás részvételi felhívás tervezetét
és a ki e gé s zito k atoV dokumentá ciő terv ezetét.

A Bírálóbizottság 20|5. február 26-źtn tartott ülésén tźrgya|ta tárgyi eljárásra vonatkozó tervezete-
ket. A Bírá|őbizottság egyhangúlag javasolta, hogy az e|járźst indító felhívás III.1.4) pontja _ kti-
lönleges _ feltételek kiegészítésľe keľĹiljön a kozétkeztetésľe vonatkozó tźp|á|kozás-egészségügyi
előíľásokróI szőIő 37 l 201 4 . (IV. 3 0.) EMMI rendelettel.



Javasolta továbbá, hogy a ľészvételi felhívás III.2.3) pontja _ műszaki, illetve szakmai alkalmasság
- M.1.) pont szerinti minimumkövetelmény aza|ábbiakszerint keľüljön meghatéttozásra..
M.1. Nem rendelkezik az eljárast megindító felhívás feladását mege|óző 36 hónapban legalább ĺisz-
szesen nettó 1.650.000.000,- foľint értékű kozétkeztetési ľeferenciźual, amelyből legalább egy da-
ľab, legalább nettó 550.000.000,- foľint/év éľtékú és tartalmazta atarutási időszakban folyamatosan
(megszakítás nélkül) teljesített legalább átlagosan 4.000 ebédadag/nap mennyiségetmagźhan fogla-
Iőközétkeńetési szolgáltatás nffitását'továbbátarta|mana a másik szerzőđo fél megrendelésében,
legalább nettó 23.000.000,- forint éľtékben, legalább 20 darab tálalókonyha építési és fejlesztési
benhazását, amely építési és fejlesztésiberuházások ajánlatkéľő tulajdonába keľültek és ajanlatké-
rőnél kerültek aktiválásra.

Az előterj e sztés ] . sz. mellékletét képezi a Bírźlőbizottság üléséről készült j eg yzőkönyv és az egyé-
ni bírálati lapok.

A Bíľálóbizottság ülését kĺivetően azBsz-l<BR Kft. elkészítette a módosítások átvezetését tartal-
maző ľészvételi felhívás tervęzetét(2. sz, melléklet), valamint aŁjegészítő dokumentáciőtewezetét
(3' sz. melléklet).

il. A beteľjesztés ĺndoka
A fenti becsült érték a|apjźn a szo|gźitatásľa vonatkozőan sziikséges a Kbt. második része szerinti,
uniós értéLúatźrt e|&(5 kózbeszerzési eljĺĺľás megindításáľa vonatkozó döntéshozata|, va|amint az
Euľópai uniós kozbęszerzési hirdetmény feladásźtrairźnyuló kérelem részvételi felhívás és kiegészĹ
tő dokume ntáciő elfo gadása.

ilI. A diintós célja, pénzůig5ri hatása

A Képviselő-testĹilet eleget tesz a köznevelési és szociális ágazatkozétkeztetés _ kötelezó fe|aďat _
ellátásának.
Fedezete a költségvetési szeľvek (Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ, a Jőzsefvátosi SzocĹ
ális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont)f0|5. évi kĺlltségvetésében biztosított.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatźlrőI szőIő 3612014. (XI.06.) ĺin-
kormányzati ľendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontjaszenntYźrosgazđálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt ktizbeszeľzési ügyekben az eljźtrźs megindításaról, eredmény megállapításĺíľól, be-
szeruésí ügyekben az eređmény megállapításrĺľól.

Javasolomaza|źlbbihatźtrozatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Kozétke:utetési szo|gá|tatás ellátása diétás étkezte-
téssel és a tálalókonyhfü fejlesztéséve|,,tźlrgyíközbeszeruési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzése|<ĺő| sző|ő 20Il. évi CVIII. törvény második tésze szetinti hirdetménnyel induló.
tárgyaláso s kozb eszeruési elj ríľást fo l ytat l e.

Felelős : polgiármester
Hataridő: 20|5. marcius 02.

2. e|fogađja az előteqesztés 2, számtĺ mellékletét képezo részvételi felhívást és a 3. számű mellékle-
tét képezłĺ kiegészítő dokumentációt.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. mĺĺrcius 02.



A döntés végľehajtásátvégzó szetvezeti egység: Ész-rpn Kft.,Jegĺzói Kabinet, Humánszo|gáItatasi
Ügyosztály
A lakosság szeles ktirét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa: honlapon

Budapest, 20|5. februźr 26, ). so,l k^;"!Ä
dr. Bojsza Kľisztina
lůgyosztá|yvezető

KÉszÍľeľrp: ESZ-KER Kft., Jegyzői Kabinet
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Azonosító szám lntézmény - oVoDA Anyagksg. Díjksg Bruttó ksg

VI t-oL-ou2ot5 Gyerek - Virág Napközi otthonos ovoda 10521r_5 670076 fL87L83
VI t-ot-oz/zoLs Gyerek - Virág Napközi otthonos ovoda 1025195 697730 2188115
VI t-ot-o3/zots Kincskereső Napközi otthonos ovoda 7f2500 20372 ].81,447

VI t-o1,-o4/2oL5 ýárunk Rád Napközi otthonos ovoda 746975 158334 L749742
VI r-0L-0s/201s Hétszínvirás Napközi otthonos ovoda 8s9040 f90466 L459873
VI t-oL-o6/zoLs Mesepa|ota Napközi otthonos ovoda 2LO340 1,43660 449580
VI |-oL-o7ĺ2oL5 Koszorú Napközi otthonos ovoda 447500 8ss80 677012
vilr-01-08/2015 Pitvpans Napközi otthonos ovoda 847306 102905 Lfo6768
vilr-01-09/201s Napsugár Napk<izĺ otthonos ovoda 908749 150550 1345310
vilr-01-10/201s Napraforgó Napközi otthonos ovoda t3L2067 779383 2656153
vilr-01-11/201_5 Százszorszép N a p kozi otthonos ovoda 130833s 237226 L962862
v|||-o1,-I2ĺ2oL5 Szivárvánv Napktjzi otthonos ovoda 797240 86064 LT2L796
vilt-01-L3/2015 Szivárvánv Napkozĺ otthonos ovoda 805622 257356 L349982
vxt-o7-t4/2oL5 Katica Napközi otthonos óvoda 826502 287892 !4L5280
vilr-01-1s/201_s tá - ti - ka Napközi otthonos óvoda 602646 LL8426 9]-576L

ntézmény - oVoDA - bekerü|ési kaIkuláció LL872132 4086020 20266864

Azonosító szám lntézmény - lsKotA Anyagksg. Díikse. Bruttó ksg

vil-oz-lr/}ors Deák Diák A|ta|ános Isko|a 861320 L5932Ą L2962L8
v|||-o2-o2ĺ2ot5 Lakatos Menvhért A|ta|ános |sko|a LO4030f 425r28 L861096
v|||-o2-o3ĺ2015 Losonci téri Általános |sko|a 143906s 232744 zLff435
vtl -oz-o4ĺ2oL5 Budapest Vl||. Ker. Németh Lász|ó Á|t. lsk. 2004158 787226 35450s8
vtl -oT-os/2oL5 Mo|nár Ferenc Magy.-Ang. Két Nye|vű |sk. t549027 892243 3100413
vtl -02-06/foLs |ózsefuárosi Egységes GyógypedĘógiai lsk. ]-242220 264L98 1913151
vtl -o2-o7lzDts Vaida Péter Ének-zenei Á|ta|ános |skola 564700 1L3960 861898
vil o2-o8/2Or5 RaouI Wa||anberg Szakközép- és Szakisk. 151618 7to77 f828L5

Intézmény - lsKotA - bekertj|ésĺ kaIku|áció 88s2410 2945294 14983084

Azonosító szám lntézmény - |DosKoR! És szoc. ELLATAS Anyagksg. Díjksg. Bruttó ksg

vilr-03-01_/201s Cik|ámen |dősek K|ubja 1094830 297066 1767708
vnt-o3-oz/2or5 Mátyás K|ub Szenvedélybetegek K|ubja 368461, 189552 708677
vilr-03-03/201s Napraforgó ldősek K|ubĺa 700340 76604 986719
vilr-03-04/201s Oszikék Idősek K|ubĺa 559315 t308t2 876461,

vilr-03-05/2015 Reménvsusá r ldősek K|ubĺa 2s3600 81136 425L75
vilr-03-06/201s ýís-otthon Idősek K|ubia 2695s0 60456 419108
vilr-03-07/20r.s Értelmi fogyatékosok Napközi otthona 643640 176374 LO47418
vilr-03-08/2015 Népkonyha 1860L40 340780 f795L68
vilr-03-09/201s Gvermekek Atmeneti Otthona 379837 L46726 668735
vilr-03-10/201_s Ezüstfenyő Gondozóház 275540 107260 409887

Intézmény - !DosKoR! Es szoc. ELLATAS bek. ka|ku|áció 6345253 L606766 10098996

[e|jes tervezett bekerü|ési kaIku|áció 2706979s 18638080 | 4s348944



l. r-. r''ŁtÍé |ŁĘŁ^

#Í.n.Áĺ.i nreoľľsÄĺiĺ
:re Ýżőxĺiruýý

Ĺ,. AÍán|ątkérőĺ.!ózsęfváľtsi önko.ľmányaat.(I08z Budäpest Barośs u. 63.67u),

2. Á közbośzerzés tárg.y3: .Közé.tkęqętés! szalgáÍtatižg elĺiítáa diétiís éike.xś-Éąieĺ.és a
tálaIőkanyhitk fele#téséveln tá;rEyűł uńiós élterhatárt elérő, Kbt. Második Ŕésze i*inu
l'jrdeJm'elľ' kozzéÉteléve| indu|ó $rovalásos 'kózbeśzerzési eljáń.s során a részvéte!ĺ fělhĺyás; á
kiegésátő.irátok. tervezetének véleményezése.

3.Időponu 2015. febŕuár.26. 10.00

4. A ĺęgr-ő, kö,nyv felvéte|eko ľ jelentévő szem él yekt a l u l íťot[ BB tä gok

ĺ.) A. Bíráló Bizott5ág ľtręgszav.a'4a;ęi 'Kbt. Második.Réśze sżei.jnti hirdetmény kĺĺaétételével induÍó
ta rgya ĺásos kozbeszeruési efi á ŕás ä |ka |mazását.

a}..A ffió Bizotbág .mqg'szalęzta .es etfogadta a ľészvéteti:félhíii/aśt, ä kiegészítő irat.gkat és az
'äjá ĺĺ|ät.téEe|i, dokü ľnentácĺiÍt..

3.): Á .Eíiĺáló Bizotbág.meg*'ęvazta a ľésav'éte|i:, 
.f.é|hÍÉst, a kiegészíľő 'iratokát, jaVasolom

e|fogadásra a dĺinteshozónak.
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EGYÉNI gíRÁLĺľl |-ĺp

,,Közétkeztetésí szolgóItatás ellótása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhók fejlesztésével,,
tárgyú, uniós értékhatárt e[érő, Kbt. Második Része szerinti hirdetmény közzététel'évet indutó
tárgyalásos közbeszerzési etjárás során a részvételi fel'hívás, a kiegészítő iratok tervezetének
véleményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u.63-67.|

Bírá1ó Bizottság tagja: Gécziné Rácsai Tünde

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Második Része
szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzésĺ etjárás során a
részvéteti felhívását, a kiegészítő iratokat.

2.) A részvételi fethívással, a kiegészítő iratokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az
a|'ábbiak:

A részvéteti fethívás tervezet ||l.í.4) pontja tartalmazza a kcizétkeztetésre vonatkozó
táptátkozás.egészségÜgyĺ előírásokrót szótó 37lz014, (|V. 30.) Elľ1Ml rendeletre hivatkozást.

A részvételi fethívás tervezet lt|.2.3) pont Mí. pontja a nettó 36.000.000 Ft szövegrész
hetyébe nettó 23.000.000 Ft keri.itjön.

Budapest, 20í 5. februär 26,

('.'...t l D ľi..'\ĺ['-;
..'.ł. u;..'.. '....

!A|áírás
Gécziné RácsaĺTünde



EGYÉN| gĺRÁLłrl Lĺp

,,Közétkeztetésí szolgóItatás ellátása diétás étkeztetéssel és a táIalókonyhák fejlesztésével',
tárgyú, uniós értékhatárt e[érő, Kbt. Második Része szerinti hirdetmény közzététetévet indutó
tárgyalásos közbeszerzési etjárás során a részvéteti fethĺvás, a kĺegészítő iratok tervezetének
véleményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi fjnkormányzat (ío82 Budapest, Baross u. 63-67.,!

Bírátó Bizottság tagja: Kincses lbotya

1.) Egyetértek az etőterjesztésset. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Második Része
szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos kö'zbeszerzési etjárás során a
részvételi felhívását, a kiegészítő i ratokat.

2.) A részvétetĺ felhívással, a kiegészítő iratokkal kapcsolatos észrevételeĺm, javastataim az
atábbiak:

A részvéteti fethívás tervezet |ll.1.4) pontja tartalmazza a ktizétkeztetésre vonatkozo
táptátkozás.egészségügyi etcíírásokrót szóló 37naÁ. (|v. 30.) EMMI rendeletre hivatkozást.

A részvéteti fethĺvás tervezet l||.2.3) pont M1. pontja a nettó 36.000.000 Ft szövegrész
hetyébe nettó 23.000.000 Ft kerĺitjön.

Budapest, 20í 5. február 26.

I'l' i, ,-. ĺ ĺ1; '.1..... ;;:.. j.Ĺ...]j...'..'.!'.?... ). ::::.....,,

Aláír.ás l
Kincses lbolya



EGYÉN| gínÁLĺľl |-ĺp

,,Ki5zétkeztetési szolgóItatós ellátósa díétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztéséve|,,
tárgyú, uniós értékhatárt e[érő, Kbt. Második Része szerinti hirdetmény kĺizzétételévet indutó
tárgyalásos ktizbeszerzési eljárás során a részvétel'i fethívás, a kiegészítő iratok tervezetének
véleményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat (ĺo82 Budapest, Baross u, 63.67.)

Bírátó Bízottság tagja: dr. Ba|.isani Ciro

1.) Egyetértek az előterjesztésset. Javastom megszavaznÍ és elfogadni a Kbt. Második Része
szerinti hirdetmény kłjzzétételével ĺndu|,ó tárgyatásos kőzbeszerzési etjárás során a
részvételi fethívását, a kiegészítő iratokat.

2.) A részvéteti fethívással, a kiegészĺtő iratokkat kapcsotatos észrevételeim, javaslataim az
atábbíak:

A részvételi fethívás tervezet l||.1.4) pontja tartalmana a közétkeztetésre vonatkozó
táptátkozás.egészségügyi etőírásokrólszótó 37/2014. (|V. 30.) Eŕi/rM| rendetetre hivatkozást.

Á részvételi fethívás tervezet ||l.2.3) pont M1. pontja a nettó 36.000.000 Ft szövegrész
hetyébe nettó 23.000.000 Ft kerütjön.

Budapest, 201 5' februär f6.

-,,ú#e,ł.*--ď',Í:
Aĺáírás

dr. Balisani Ciro



összerÉnH rrr.rlrnsÉcr És ľrĺolranľÁsl NYILÄTKoZAT

A 2011. É\Ą cvnl. ľonvÉľy (ĺĺovÁanrnraaľ Koľ.)

24,9-aszERtNT

!\
Aĺulírott GŤ () I ýě i,'l Ąĺĺ,ll ĺ .í:it,ltji)t

(ĺakcím: ,minta
nyilatkozom, hogy a Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest,
megindítandó,,Kőzétkeztetési szolgiźltatás elliźtiősa dié6s
tiźIalókonyhiík fejlesztésével,, tárgyťl kozbeszerzési eljárásban nem
á ba n meg hatá rozott osszeférhetet|enség i fe|téte|ek hatá|ya a lá.

Bíráló Bizottság tagja
Baross u. 63-67.) álta|
étkutetéssel és a
tartozom a Kbt. f4. 5-

Nyilatkozom, hogy minden sz[ikséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerti$em
az összeférhetetlenséget és a verseny tĺsztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kia|akulását.

Kije|entem, hogy az eljárás során tudomásomra jutoti információkat jogosulat|an személynek sem
az e|járás alatt, sem azt kcivetően nem adom ki, ĺ||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2015 február ź6.

( ,'tr
i 'i;. 3,*. it'.,Ĺ,'*.,

a|áírás



íjsszenÉnľlt'ĺr'ľĹrĺĺsÉer És rĺľoxranĺÁsĺ.l{yltATKozAT

A f01ĺ. Évr..CViltr' röRvÉľĺy (ł..ĺovÁ$BIÄ.tGAN KBr.)

24.Ę-AszERrNr

A|ulírott ĺ j l ĺfiĺł;t /,'1 , l/\---a(_' Id&ś-"J
(|akcíľn': mĺnt a Bíľá|ó Bizottság tagjä
nyi|atko'3om. hogy a ĺ,ózsęfiĺáľosĺ.Ó"llkoľmánľząi (1Q8? Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta|
megílrĺĺtandó łixazétReztetéii.' gzolgätbt.áš. eĺliiaáę ĺléÉs étkďtetégse| és a
táIaftőkonyhlák fejl.esztéséveĺ|! térgyú kozbeszezĺási gfárásban nem tartozom ä Kbto 24l. $-
ában meghatározott összeférhďetlense€i fe|tételelc hatálya a!á'

Nyj|atkg.zom,: hogy minden:sztiksęges lintézkedést megteszek annak érdekében, hggy. e|keľü|jem
ai. ö.ssżéféřľretet|enséget és .ä, vérseny tisztaságának sére|mét erďményező he|yzetek
kia|aku|ását.
.Kjie|ente. 

nn" hogy az eljáľas soľán.tudornáśomľ.äljutott ihfonĺáďlóKat.jogosulatlan szeméýnék sem
az'.e|jáľ.ás'dlaüĺ sem azt követőep. ĺéľ,,n.adgm kĺ,.i||. .nem teszem hozzáférhetővé'

Budäpéśt, 2015 februál' 26.

a|áírás



(isszrrÉnľl rľEľl-ęľsÉer És ľrľorcrłnľÁsl NYILATKoZAT

A 2011. Évr CVIII' ronvÉľv (aľovÁsonxsĺľĺ Keĺ.)

24.$-aszERrNT

Alu]írrott Kĺncses lbolya (lakcím: f422Y|ezőfalva, Ve|inszky L. u. 12.), mĺnt a Bírá|ó Bizottság tagja
nyilatkozom, hogy a 3őzsefváľosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u' 63-67.) á|ta|

megindítandő " Közétkeztetési szolgáItatás ellátása diétás étkeztetéssel és a
tálalókonyhák fejlesrtésével,, tárgyu közbeszenési e|járásban nem taftozom a Kbt. 24, s-
á ba n meghatározott összeférhetet|enségi feltéte|e k h aÉ|ya a |á.

Nyilatkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerüljern
az osszeférhetetlenséget és a Verseny tisztaságának sére|mét eredményező he|yzetek
kiaIakuĺását.

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosulat|an szemé|ynek sem
az e|járás a|att, sem azt kovetően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetóvé,

Budapest 2015. február 26.

/ ' ł;
ť...-- i, ,., ł l:,,n} .-..-

-

aláírás



[.L.ąclul|eü

NFM. r. 6' 5 (5) bekezdése éÉelmében a kérelemben meg ke|l adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. 5 (5) bekezdése szerint a Hatóság á|ta| vezetett aján|atkérők nyi|vántaľtásában az
aján|atkérőt megjelĺ!|ő azonosíto szám :

AKO3549
b) az aján|atkérő a Kbt. mely rende|kezése a|apján taftozik annak a hatá|ya a|á, ĺdeértve a Kbt. 6.
$ (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szenődésben vá||a|t köte|ezettség vagy kü|ön
jogszabá|y köte|ezése a|apján történő a|ka|mazás esetét |s:

Kbt. 6. $ (1) bekezdés b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, il|eWe fejezete szerintĺeĺjárást a|kalmazza:

Második rész XII. fejezet
d) az adott közbeszerzés Vagy beszezés forintban kifejezett becsĹi|t éftéke, szükség szerint utalva
a Kbt. 18. $-ára:

2.6LL.245.300 HUF
e) annak megjelcilése, hogy a kérelem a TED-adatbankban tcirténő kcizzétételt kezdeményezi
í) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek kozzététe|e a
Kbt. szerint nem köte|ező, ez a körü|mény:

Kötelező
g) a kére|em és a hirdetmény megkü|désének n1'7ja:

t,ilt

h) ha a hirdetmény e||enőzése nem köte|ező, annak köz|ése, hogy a kére|mező kéri-e a
hirdetmény el|enőzését:

Kérelmező kéri hirdetmény ellenőrzését
i) ha a hirdetmény e|lenőzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az e||enőrzésĺ díjja|
kapcso|atban kedvezményre Vagy mentességre jogosu|t, ennek köz|ése

Mentességre nem jogosult

Egyéb koz|emény:

Európai uniós közbeszerzési hi rdetmény feladására

*r* ***
**
'ł****

I' szAKAsz: nrÁruuĺxÉnő

I.1) Név, cím és kapcsolattańási pont(ok)

EURÓPAI UNIO
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@pub|ications.europa.eu Infoľmáció és on.Iine
foľmanyomtatványok: http://simap.europa.eu

nÉszvÉľrll FELHÍvÁs

2004lLBlEK iránye|v

Hivatalos név: Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi
onkormányzat

Nemzeti azonosító:
4K03549

Postai cím:
Baross u. 63-67.



Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1082

ország:
HU

Kapcso|atta Éási pont(ok) :

Címzett: dr. Bal|a Kata|in
Telefon:
+36 Ĺ459f723

E-mail:
ballakata@jozsefuaros.hu

Fax:
+36 3136696

Internetcím (ek) (adott esetben)
Az aján|atkérő á|talános címe (URL): wwwjozsefuaros.hu
A fe|használói o|da| címe (URL)'
E|ektron i kus hozzáf érés az i nformációkhoz ( UR L) :
Az aján|atok és a részvételijelentkezések e|ektronikus benyújtása (URL):
Részletes informácĺĺík megadásához használja az A. meĺlékĺetet.

További információ a kovetkező címen szerezhető be
[] A fur't ern|ffi kapcso|aüańasi pon(ok)
lxl Eqyéb (tcjlBe kĺ az A,me|Iéklet I) pontÍát)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszezési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

[] A fent em|ített kapcso|attaftási pont(ok)
lxl Eqyéb (tciĺtse ki az A. me|lékĺď II) pontiát)

Az aján|atokat vagy részvéte|ije|entkezéseket a következő címre kel| benyújtani
[] A fent em|ített kapcso|attaftási pont(ok)
lxl Eqvéb (tcjltse ki az A. melléklet IĐ pontąát)

I.2) Az ajánlatkérő típusa

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzetivagy szövetségi | [ ] rozjogi intézmény
hatóság, va|amint regioná|is vagy he|yi rész|egeik | [ ] Európai intézmény/ügynokség vagy

[ ] Nemzetivagy szövetségi iroda/hivata| | nemzetköziszeruezet
[ ] Regioná|is vagy he|yi hatóság | [ ] Egyéb (nevezze meg):

I.3) Fő tevékenység

x] A|talános közszolgáltatások | [ ] Lakásszo|gáltatás és közösségi rekreáció
] Honvéde|em |[]Szociá|isvéde|em
] Közrend és biztonság | [ ] Szabadidő, ku|túra és va||ás

[]Kĺirnyezetvéde|em |[]ottatás
[ ] Gazdasági és pénzügyek | [ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] EgészségÜgy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az aján|atkérő más aján|atkérők nevében végzi a beszezést: [ ] igen X nem
(Ąqen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozőan touábbÍ ĺnformácÍőkat az A, me|lék|etben
adhat meg)

II. szAKAsZ= ASZERZőoÉs rÁncvn

II.1) Meghatáľozás

Ir.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye

(csak azt a kategórĺát uáIassza _ építésĺ beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés _,

il.1.1) Az aján|atkéľő á|tal a szerződéshez rendelt elnevezés:

Kózétkeztetési szo|gáltatás e|látása diétás étkeztetésse| és a tála|ókonyhák fej|esztésével.



amelyĺk a leginkább megfeĺel a szerződés Vagy a közbeszezés(ek) tárgyának)

t ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés Ixl
Szo| gáltatásmegrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Teruezés és kivitelezés

[ ] Kivite|ezés, bármi|yen
eszkoze|, módon, a
nyertes ajánlattevő áĺta|
meghatározott
követeIményeknek
megfele|ően

[ ] Adásvéteĺ

[ ] Lízing

[ ] Bér|et

t1
RészIetvétel

[ ] Ezek
kombinációja

Szo|gá|tatási kategória száma
17
A szolgáltatĺísĺ kategőriá kat
lásd a CI. mellékletben

A te|jesítés helye:

Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefuárosi onkormányzat á|ta| műkodtetett neve|ési-oktatási,
gyermekjó|éti és szociá|is intézmények. osszesen 13 óvoda (13 székhe|y+2 telephe|y), 7 á|talános
isko|a és 1 középisko|a, va|amint B szociá|ls intézmény, 1 gyermekjóléti intézmény, szociális
étkeztetés - házhozszá||ítással. Az intézmények részletes fe|soro|ását a dokumentáció fogja
tartalmazni.

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

[xl A hirdetmény közbeszezés megvalósítására irányu|

[ ] A hirdetmény keretmegá||apodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszezési rendszer (DBR) létrehozására irányu|

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adox esetben )

[ ] Keretmegá|lapodás több
ajánIattevőveI

A teruezett keretmegá|lapodás
résztvevőinek száma

vagy

(adott esetben), maximá|is |étszáma

[ ] Keretmegál|apodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtaÉama

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban :

Indoklás arfa az esetre vonatkozóan, ha a keretmegá|lapodás időtaftama megha|adja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtaÉamára vonatkozó becsÜ|t
iisszéftéke (adott esetben, aak számokkal)

Becsült érték áfa nélkü|: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:



A keretmegá||apodás a|apján megkotendő szeződések étéke és gyakorisága:. (ha ismert):

il.1.5) Aszerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározásaz

Közétkeztetési szo|gá|tatás el|átása diétás étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztéséve|.

II. 1.6) Köziis közbeszerzési szójegyzék (CPv)

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott esetben)

Főtárgy 55500000-5

További tárgy(ak) 39141000-2

39220000-0

39315000-3

90900000-6

90921000-9

90922000-6

s0880000-7

45453000-7

45420000-7

4544fr00-B
452L2500-r
55521200-0

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó infoľmációk

A szeződés a közbeszerzési megá||apodás (GPA) hatá|ya alá tartozik: [x] igen [ ] nem

II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozĺí részletes információk megadásához a B. melĺéklď sztikség
szerĺnt tcjbb példányban ĺs hasznáIhatő )
A beszezés részekbő| á|ĺ: [ ] igen [x] nem

(lgen válasz esetén) Az aján|atok benyújthatók

[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] va|amennyi részre

II. 1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

E|fogadhatók vá|tozatok (a|ternatív aján|atok) [ ] igen [x] nem

II' 2) Szeződés szerinti mennylség

II.2.1) Teljes mennyiségz (vaĺamennyi résĄ meghosszabbítást és opciót beĺeérfue, adott
esetben)

Közétkeztetési szolgá|tatás e||átása diétás étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztéséve|

A szo|gáltatást e|őre|áthatóan az alábbi mennyiségek figyelembe véte|éveĺ ke|l végezni:

óvoda:
Gyermek tízőrai: 344.850 adagl év
Gyermek ebéd: 344.850 adag/év

$Yermek uzsonna: 343.156 adaglév
ovodai do|gozó részére tízőrai: 3.B7f adaglév
ovodai dolgozó részére ebéd: 13.310 adaglév



do|gozó részére uzsonna: 0 adag/év

Á|ta|ános iskola:
Gyermek tízőrai: 305.250 adag| év
Gyermek ebéd: 367 .7f5 adagl év

$Yermek uzsonna: 305.250 adag/év
A|ta|ános isko|ai do|gozó részére ebéd: 4.680 adaglév

KozépiskoIa:
Gyermek ebéd: 13.838 adaglév
Középis ko|a i do|gozó részére ebéd : 2.44f adag l év

Szociá|is e|látás:
Ebéd: 62.950 adag/év
Ebéd házhoz szá||ítássa|: 220.000 adaglév
Ebéd, egytá| éte|: 89.056 adag|év

Gyermekek Átmeneti otthona :

Ebéd:3.614 adaglév
Vacsora: 3.6L4 adaglév

A megadott mennyiségektől aján|atkérő -2o o/o.kal e|térhet.

A fenti |étszám részeként Ajánlattevő fe|adata diétás (táplá|ék a||ergiás és diabéteszes gyermekek
részére) étkezés biztosítása a te|jes mennyiség legfeljebb 5o/o-álg a dokumentációban
meghatározott feltéte|ekke|. A diétás ételeket címkézett, zárt, egyszer haszná|atos, mikrohu||ámú
sütőben me|egíthető, egyadagos kiszerelésben kel| kiszá||ítaniaz intézmények részére.

Aján|attevő fe|adatat képezi továbbá az aján|attételi dokumentáció részeként csato|t árazatlan
ko|tségvetés alapján 15 db óvodai, 7 db á|ta|ános iskolai, és 1 db középisko|ai, va|amint B db
szociális e||átast biztosíto intézményben és 1 gyermekjóléti intézményben ta|álható tá|a|ókonyhában
fej|esztési fe|adatok e|látása. Aján|attevő feladata tehát összesen 32 db tá|a|ókonyha fej|esztése. A
fejlesztéseket az aján|at részeként csato|t Ĺitemteľv alapján ke|| e|végezni.

Ajánlatkérő beszerzési igénye összetett, hiszen nyeftes aján|attevő fe|adata a dokumentációban
meghatározott tá|a|ókonyhák esetében a gépészeti és infrastruKurá|is fej|eszLésĺ fe|adatok
elvégzése, va|amint kapcsolódó szo|gá|tatásot és árubeszezések e|látása is'
A 32 db tá|alókonyha tekintetében a fej|esztési fe|adatokat Ajánlatkérő az aján|ati dokumentáció
műszaki leírásában rész|etezi.

Ny,eľtes aján|attevő köte|es kü|önösen az a|ábbi speciá|is fe|adatok e||átására:
- Ete|készítés és éte| kiszál|ĺtás;
- Festés, mázo|ás;
- Gépészeti és infrastrukturá|is fejlesztés, korszerűsÍtés, beruházás (munkapadot nyí|ászárők, ajtók,
összefo|yót gépek és egyéb eszkozöt stb.), az ajánlattételi dokumentációban rész|etezettek
szerint;
- Minőségbĺztosítás és é|e|miszerbiztonság;
- Ete|hulladék e|szá|lítása.

Az aján|atkérő á|ta| előírt rész|etes fe|téte|eket az Aján|atidokumentáció tafta|mazza.

(adott esetben, csak számokkaĄ
Becsü|t érték áfa né|kü|: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:



lI.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Véte|ijog (opció) [ ] igen I x] nem

(igen uáIasz esetén) A Vételijog meghatározása:

(ha ĺsmert) A véte|ijog (opció) gyakor|ásának tervezett ideje:

hónapba n : uag y napbanz (a szerződés megkötésétő| szám Ítva)

II. 2.3) Meghosszabbításra vonatkozó i nformációk (adott esetben)

A szeződés meghosszabbítható [x] igen [ ] nem

A |ehetséges meghosszabbítások száma: (ha bmeĄz lvagy: és között

(ha ĺsmert) Ac árubeszezésre Vagy szo|gá|tatás megrende|ésre irányu|ó meghosszabbítható
szeaődések esetében a további szeződések teruezett ütemezése: határozatlan
hónapba n : uagy napban: (a szerződés meg kötésétő| számíwa)

II.3) A szerződés a vagy a befejezés határideje

Az időtaľtam hónapban: 48 uagynapban: (a szerződés megkötésétő|számítva)

vagy

Kezdés (nap/hőnap/éu)
Befejezés (na p/h ő na p/éu)

III. SZAKASZ : JoGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI És t'tÚsznrr INFoRMÁCIóK

ilI. 1) Az a lvá t la I k ozői szerződéssel ka pcso| atos feltétete k

nI. 1. 1) A szerződést biztosító m el lékkötel ezettsége kz (a dott esetben)

- Késedelmi kötbér: a késedelmesen teljesíbtt szolgáltatás értékének Solo-a

- Hibás te|jesítési kötbér: a hibásan te|jesített szo|gá|tatás éľtékének l}o/o-a

A szerződést biztosíto me||ékköte|ezettségeket részletesen az ajánlattéte|i dokumentációhoz csato|t
szeződésteruezet ta fta|mazza'

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek éslvagy hlvatkozás a vonatkozó
jogsza bályi rende|kezésekre :

A számlák e||enértékét Megrende|ő azok kiál|ítását kovetően B napon be|ül átuta|ássa| egyen|íti ki,
tekintette| a Kbt. 130. 5 (3) bekezdésére és az Art.36/A. s- ában fog|a|takra. Ajánlattevő jogosu|t
a beérkezett megrende|ések a|apján heti rendszerességgel, korosztá|yonkénti bontásban szám|át
kiá||ítani'

Megrende|ők a 368/2011. (XII.31.) Korm. rende|etben meghatározottak szerint végzik e| a
sza kmai te|jesítés igazolását.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyeÉesek áItal létrehozandó gazdasági táľsaság, illetve
jogi szemé|yl (adott esetben)

A közos ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem
követe|mény, továbbá az aján|atkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő a Kbt. 27. s Q)
bekezdése a |a pjá n poekttá rsaság |étrehozását'



III.1.4) Egyéb küliinleges feltéte|ek (adott esetben)

A szeződés te|jesítésére külonleges fe|téte|ek vonatkoznak [x] igen [ ] nem

(igen uáIasz esetén) A kü|ön|eges fe|téte|ek meghatározása

6812007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM egyĹittes rendelete az é|e|miszer-e|őá||ítás és forga|omba
hozata| egyes é|e|miszer-higiénĺai fe|tétę|eirő| és az é|e|miszerek hatóságĺ e||enőzésérő|.

62l20LL (W. 30.) VM rende|et a vendég|átó-ipari termékek e|őá|lításának és forga|omba
hozata|á nak é|e|miszerbiztonsági fe|tételeiről.

Bsfl f004 lEK rende|et az é|e|mĺszerhigiénĺáról

37lf0l4. (IV.30.) EMMI rende|et a közétkeztetésre vonatkozó tápĺá|kozás-egészségügyi
e|őír.ásokró|

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevőlrésłlételre jelentkező személyes he|yzetére vonatkozó
adatok (kizárő okok), ideérwe a szakmai és cégnyi|vántartásokba ttifténő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az a|ka|masság megÍté|éséhez szükséges adatok és a megkövete|t igazo|ási mód:

Kizáró okok:

1) Az e|járásban nem lehet részvéte|re je|entkező (közös je|entkezés esetén egyik részvéte|re
je|entkező sem), a|vál|a|koző, a|ka|masság igazolásában részt vevő gazdasági szerep|ő, akive|
szemben az alábbí fe|téte|ek bármelyike fenná|l: A részvéte|re je|entkezőve| (közös részvéte|ĺ
je|entkezés esetén bármelyik részvéte|re jelentkezőve|), alvá||a|kozőjáva| vagY az a|ka|masság
igazolásában részt vevő gazdasági szerep|őve| szemben a Kbt. 56.5 (1) bekezdésében, az57.$
(1) bekezdés a)-d) pontjába meghatározott kizáró okok bármelyike fenná||. A részvételre
je|entkezőve| (közös részvételije|entkezés esetén bármelyik részvéte|re jelentkezőve|) szemben
a Kbt. 56.5 (2) bekezdésében meghatározottkizárő okok fenná|lnak.

2) Az Aján|atkérőnek az eljárásbó| ki kel| zárnla az o|yan részvéte|re je|entkezőt, a|vá|la|kozót az
a|ka|masság igazo|ásában résztvevő gazdasági szereplőt, akive| szemben az 1) pontban
meghatározott kĺzáró okok az eljárás során következnek be.

Ac lgazo|ás módja:

1. A részvéte|re je|entkező (kozös je|entkezés esetén minden részvéte|re je|entkező kĺ.ilön-

kĹilön), a 3LolfoLI. (XII.23.) Korm. rende|et (továbbiakban: Kr.) 2.-10. $-aĺ szerint köteles
igazo|ni, il|etve nyilatkozni arról, hogy nem tańozik a kizáró okok hatá|ya a|á.

2. Az alvá||a|kozó, va|amint az alka|masság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
tekintetében a részvéte|re jelentkező köte|es nyi|atkozni részvéte|i jelentkezésében arró|, hogy a
szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya a|á eső a|vál|a|kozót, valamint
az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő gazdasági szerep|őt. A Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvál|a|kozó, va|amint az alka|masság
igazolásában részt vevő gazdasági szerep|ő maga ĺs nyi|atkozhat.

III'2.2) Gazdasági és pénziigyi
alkalmasság



Az a|ka|masság megÍté|éséhez szĹikéges
adatok és a megkovete|t igazolásĺ mód:

P.1. A közbeszezésĺ e|járásokban az
alka|masság és a kizáró okok igazolásánat
va|amint a közbeszezési műszaki |eírás
meghatározásának módjáró| sző|ő 3I0 l f0L1.
(XII. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés
a) pontja a|apján va|amennyi számlavezető
pénzÜgyi intézménytő| származő, az e|járást
megindító felhiivás fe|adását követően ke|t
nyilatkozata valamennyi ott vezetett
pénzforga|mi szám|ája vonatkozásában
minimá|isan az a|ábbi tartalomma|, attól
függően, hogy a részvéte|re je|entkező mikor
jött |étre, ĺ||etve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rende|kezésre á||nak:
- bankszámla száma,
- szám|avezetés kezdete,
- a szám|án az e|járást megindító fe|hiivás
fe|adását mege|őző 24 hónapon be|i.j| sorban
ál|ás e|őfordu|t-e, ha igen, ennek időpontja
és időtaftama.

P.2. A közbeszerzési e|járásokban az
a|ka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásá nak módjá rő| sző|ő 3L0 l 20IL.
(XII. 23.) Korm. rende|et 14' $ (1) bekezdés
b) pontja a|apján a részvételre je|entkező
saját vagy jogelődje számviteli jogszabá|yok
szerinti éves beszámo|ója a hirdetmény
feladásának napját mege|őző három évre
vonatkozóan. Amennyiben a beszámo|ó a
céginformációs szo|gá|at hon|apján
megta|á|ható a beszámo|ó csato|ása nem
szükéges (Kr. 14. $ (1) bekezdés b) pont).
Amennyiben részvételre jelentkező nem
rende|kezik beszámolóvaI az e|őírt teljes
időszakban, meft az ĺdőszak kezdete után
kezdte meg működését, az alka|masságát a
közbeszerzés tárgyábó| származő
árbevéte|rő| sző|ő nyi|atkozattaI jogosult
igazolni.

P.3. A közbeszezési e|járásokban az
alka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
va|amint a közbeszezési mííszaki |eírás
meghatározásának módjáró| sző|ő 3I0 l foLL.
(XII. 23.) Korm. rende|et 14. $ (1) bekezdés

Az aIkaImasság minimumkövete|ménye(i):
(adott esetben)
Az részvéte|re je|entkező gazdasági és pénzügyĺ
szempontból a|ka|matlan, ha az a|ábbi fe|téte|ek
közül bármelyik fenná||:

P.1. A részvéte|re je|entkezőnek pénzÜgyi
intézménytő| származő nyi|atkozatai a|apján
megá||apítható, hogy bármely szám|áján az
e|járást megindító fe|hívas fe|adását mege|őző
24 hónapon be|ü| bármilyen méľtékű sorban
á||ás fordult e|ő.

Ajánĺatkérő sorban á||ás kitéte| alatt a
pénzforga|mi szolgáltatás nyújtásáró| sző|ő
2009. évi lJocÜ. törvény 2. s f5. pontjában
fog|a|takat éńi.

P.2. A részvéte|re je|entkezőnek
- mérleg szerinti eredménye a fe|hívás fe|adását
mege|őző három év bármeĺyikében negatív.
- a felhÍvás fe|adásának napját mege|őző három
év bárme|yikében saját tőkéje kisebb, mint a
jegyzett tőkéje.
A Kr. L4. 5 (2) bek. szerinti esetben a
közbeszezés tárgyából (kdzétkeztetési
szo|gá|tatás) származő árbevéte| méľtéke
működési ideje a|att nem éri e| a nettó
550.000.000 forintot.

P.3' A hirdetmény fe|adását mege|őző három
üzleti évben teljes árbevéte|e nem éri el évente
|ega|ább a nettó 700.000.000 forint összeget,
ugyanezen időszakban a ktizbeszezés tárgyábó|
(közétkeztetés és diétás étkeztetés) származő

a részvéte|re árbevétele nem



nyi|atkozata a hirdetmény feladását
mege|őző három üz|eti év te|jes, i|letve
ugyanezen időszakban a közbeszezés
tárgyábó| (közétkeaetési szo|gáltatás)
származő árbevételérő| attó| függően, hogy
a részvéte|re jelentkező mikor jott |étre,
i||etve mikor kezdte meg a tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
áĺ|nak.

Az előílt a|kalmassági követe|ményeknek a
részvéte|re je|entkező bárme|y más
szeruezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfe|elhetnet a ktjzöttük
fenná ||ó ka pcso|at jogi je| |egétő| függetleniil.
Ebben az esetben meg ke|l je|ö|ni a
részvéte|i je|entkezésben, ezt a szervezetet
és az e|járást megindíto fe|hívás vonatkozó
pontjának megje|o|éséve| azon a|ka|massági
követe|ményt (kóvete|ményeket), me|ynek
igazolása érdekében a részvételre jelentkező
ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szeruezet az e|őírt igazo|ási
módokkal azonos módon köteles igazo|ni az
adott a|ka|massági feltéte|nek tdĺténő
megfe|e|ést, továbbá köte|es nyi|atkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükéges
erőforrások rende|kezésre á||nak majd a
szerződés te|jesítésének időtartama a|att.

550.000.000 forint összeget.
pe' előírt a|ka|massági kovete|ményeknek a
közös részvéte|re je|entkezők együttesen is
megfe|e|hetnet i|letve azonl gazdasági és
pénztigyi he|yzetre vonatkozó
kovete|ményeknet ame|yek érte|emszerűen
kizáró|ag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szerep|őkre, e|egendő, ha kĺjzü|Ĺik
egy felel meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság

Az a|kalmasság megĺté|éséhez szükséges
adatok és a megkövete|t igazolási mód:

M.1. A közbeszezésĺ e|járásokban az
aĺka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
va|amint a ktizbeszezési műszaki leír'ás
meghatározásának módjáró| sző|ő 3L0/f0II.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (3) bekezdés
a) pontja a|apján az e|járást megindíto
hirdetmény fe|adását mege|őző 36
hónapban te|jesíbtt |egje|entősebb
szo|gá|tatásainak ismeľtetése a Kr. 16. $ (1)
bekezdésében meghatározott igazolássa| a
(f) bekezdésben meghatározott minĺmális
tarta|omma|, de úgy, hogy a kapcso|ódó
aIkaImassági feltéte|nek va|ó megfe|e|és
megál|a pítható |egyen'

Az alkalmasság minimumkóvetelménye(i) :

(adot esetben)
A részvéte|re je|entkező a|ka|mat|an, ha az
a |á bbia kba n meg hatá rozott fe|tételek bá rmelyike
fenná||:

M.1. Nem rende|kezik az eljárást megindító
felhÍvás fe|adását mege|őző 36 hónapban
|ega|ább összesen nettó 1.650.000.000,- forĺnt
értékű közétkeztetési referenciáva|, ame|yből
|ega|ább egy darab, |ega|ább nettó
550.000.000,. forint/év értékű és tarta|mazta a
tanítási időszakban fo|yamatosan (megszakítás
né|kül) teljesÍtett |ega|ább át|agosan 4.000
ebédadag/nap mennyiséget magában fog|a|ó
közétkeztetési szo|gáltatás nyújtását, továbbá
tarta|mazta a másik szerződő fé|
megrende|ésében, |ega|ább nettó 23.000.000,-
forint éftékben, |egalább 20 darab tála|ókonyha
építesi és fej|esztési beruházását, ame|y építesi
és fej|esztési beruházások ajánlatkérő
tu|ajdonába kerĺiltek és aján|atkérőné| kerĹiltek
aKiválásra.



M.2. A közbeszezési e|járásokban az
a|ka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
va|amint a kózbeszezési műszakĺ leír.ás
meg hatá rozásá na k módjá ró| sző|ő 3I0 l f0L1'.
(XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés
d) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szeruezeteknek) a
megnevezése, végzettségének és
képzettségének ismertetése, és kiilönösen
azon szemé|yek végzettségének és
képzettségének ismeľtetése, akik a mĺnőség
el|enőaéséért fe|e|ősek. A szakemberek
bemutatása során csato|andó a képzettséget
ismertető szakmai öné|etrajz a szakember
saját kezű a|áír.ásáva|, me|y tarta|mazza az
adott szakember szakmai végzettségét,
va|amint a szakemberek végzettségét,
képzettségét igazo|ó dokumentum egyszeríi
másoIata.

M.3. A kozbeszezési e|járásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazo|ásána|í
va|amint a ktizbeszezési műszaki |eírás
meghatározásának módjáró| sző\ő 3L0 l 20LĹ.
(XII. 23.) Korm. rende|et 15. $ (3) bekezdés
e) pontja a|apján részvéte|re je|entkező
műszaki fe|szereltség |eírás korében a
szo|gá|tatás ellátásához igénybe veendő
főzőkonyha bemutatása, me|ynek keretében
csatolandó a főzőkonyhája éruényes
míÍködési engedé|ye (egyszeríĺ máso|atban).

M.4. A közbeszezési e|járásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazo|ásánat
valamint a ktizbeszezési műszaki |eírás
meghatá rozásá na k módjá ró| sző|ő 3L0 l 20LĹ.
(XII. 23') Korm. rende|et 15. $ (3) bekezdés
e) pontja a|apján részvéte|re je|entkező
műszaki felszere|tség |eírás körében
HAVARIA esetére igénybe veendő
főzőkonyha bemutatása, me|ynek keretében
csato|andó a főzőkonyhája engedé|yezett
főző ka pacitásá ró| szóló nyi |atkozata, tová bbá
az éruényes működési engedély (egyszeríĺ
másolatban).

M.5. A közbeszezési eljárásokban az
a|kalmasság és a kizáró okok igazo|ásánat
valamint a közbeszerzési műszaki |eírás

A 4.000 ebédadag/nap közétkeztetési
szo|gá|tatást magában fog|a|ó referenciának
|egaIább 7Io/o-ban álta|ános ĺsko|ai, középiskolai
és/vagy óvodai) korosztá|y, és lega|ább 200
ebéd adag/nap idős korosztá|y e||átására ke||ett
irányuInia.

M.2. ha nem rende|kezik az a|ábbi
szakemberekkel:
- a közétkeztetés területén e|tö|tött 5
szakmai gyakorlatta| rendelkező 2
é|elmezésvezetőveI
- közétkeztetés terü|etén eltöltött 5 éves
szakmai gyakor|atta| rende|kező 1 fő felsőfokú
végzettség ű d ietetikussa|.
A szakemberek között átfedést Aján|atkérő nem
fogad el.

M.3 nem rende|kezik a hirdetmény fe|adásakor
éruényes mĹĺködési engedé||ye| rendelkező, a
közbeszezés tárgyát képező (közétkeztetés és
diétás étkeztetés), legalább 4.000 fő e||átását
biztosíto főzőkapacitássa| és a jogszabá|yok
szerinti működéshez szükséges éruényes
engedé|yekke| rende]kező főzőkonyháva|
aján|atkérő címétől (1082 Budapest, Baross u.
63-67.) a www.utvonalteru.hu internetes
útvona|kereső számítása szerint 50 km-es
távo|ságon be|ü|.

M.4. nem rendelkezik a hirdetmény feladásakor
már |ekĺjtott kapacitása me||ett, |ega|ább további
4.000 fő el|átását biztosító tarta|ék
főzőkapacitással és a jogszabá|yok szerintĺ
míĺködéhez szükséges éruényes engedé||ye|
rende|kező főzőkonyháva| HAVARIA esetére
aján|atkérő címétől (1082 Budapest, Baross u.
63-67.) a www.utvonalteru.hu internetes
útvona|kereső számítása szerint 50 km-es
távolságon belül.

M.5. nem rende|kezik a közbeszezés tárgya
szerinti tevékenység (közétkeztetés és diétás
étkeztetés) végzésére is kiterjedő ISo 9001, és

eves
fő

5| sző|ő 3 rso 22000



(XII. 23.) Korm. rendelet 15. $ (3) bekezdes
Q pontja a|apján a részvéte|re jelentkező
mĺnőség bĺztosítása érdekében tett
intézkedéseinek, il|ető|eg vizsgálati és
kutatási eszközeinek bemutatása. Ennek
hiányában a szabványnak megfe|e|ő, azza|
egyenéĺtékíÍ minőségbiztosítási rendszerek
egyéb bizonyítékait. Az aján|atkérő e|fogadja
az Európai Unió más tagá|lamában
bejegyzett szeruezettő| származő
egyenértékű tanúsÍtványt, továbbá az
egyenértékű m ĺ nőség biztos ítási i ntézkedések
egyéb bĺzonyÍtékait.

M.6. A közbeszerzési e|járásokban az
a|ka|masság és a kizáró okok igazoĺásának,
va|amĺnt a közbeszezési műszaki |eírás
meghatározásának módjáró| sző|ő 3L0 ĺ 20LL.
(xII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (3) bekezdés
Q pontja a|apján a részvéte|re jelentkező
mutassa be a HACCP (vagy azzal
egyenéĺtékű) minőségbiztosítási rendszer
meg|étérő| szó|ó tanúsíwány máso|atát, vagy
ismertesse az egyenéftékű
minőségbiztosÍtási intézkedéseit.

tą.7. A közbeszezési e|járásokban az
a|ka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
va|amint a közbeszezési míÍszaki |eĺrás
meg hatá rozásá na k módjáró| sző|ő 3Lo l 201L.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. $ (3) bekezdés
ĺ) pon$a a|apján a részvéte|re je|entkező
azon környezetvéde|mĺ és munkahe|yi
egészségvéde|mi és biztonsági
intézkedéseinek bemutatása, ame|yeket az a
te|jesítés során a|kalmazni tud. Ezek
hiányában a szabványnak megfe|e|ő, azzal
egyenéĺtékű környezetvédelmi vezetési és
munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági
rendszer egyéb bizonyítékait. Az aján|atkérő
e|fogadja az Európai Unió más tagá||amában
bejegyzett szeruezettől származő
egyenéľtékű tanúsĺtványt, továbbá az
egyenétékű környezetvédelmi vezetési
rendszerek egyéb bizonyítékait is.

Aę e|őírt a|ka|massági követelményeknek a
részvételre je|entkező bárme|y más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|hetnek, a közöttük
fen nál|ó ka pcso|at jogi jel|egétől függet|en ü|.

Ebben az esetben meg kell jelolni a
részvételi je|entkezésben, ezt a szeruezetet
és az e|járást megindÍtó fe|hÍvás vonatkozó
pontjának megje|o|éséve| azon a|ka|massági

rendszer) szerinti Vagy azza| egyenértékű
tanúsítvánnya|, Vagy a minőségirányítás
érdekében tett egyenéľtékíĺ intézkedések
Ieír.ásávaI

M.6. nem rende|kezik megfe|e|ő HAccP
minőségbiztosítási rendszerre|, vagy azza|
egyenéftékű bármely nemzeti rendszer
rende|kezésére á||ásának ĺgazolásávaI Vagy
egyenéĺtékű minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedések ĺeír.ásáva|' A tanúsítvány
éruényességi terü|etének ki ke|| terjednie a
diétas étkeztetésre is.

M.7. nem rende|kezik ISo 14001 szabvány
szerinti környezetközpontú irányÍtási rendszer-
tanúsíLvánnyal, vagy azza| egyenértékíĺ
környezetvéde|mi vezetési rendszerek
m ű ködtetésére vonatkozó egyéb bizonyítéka ĺva |.



ĺgazolása érdekében a részvételre jelentkező
ezen szeruezet erőforrására (ĺs)
támaszkodĺk. A kapacĺtásait rende|kezésre
bocsátó szeruezet az előírt igazo|ási
módokka| azonos módon köte|es igazo|ni az
adott aĺka|massági feltéte|nek történő
megfe|e|ést, továbbá köte|es nyilatkozni,
hogy a szerződés te|jesítéséhez szükéges
erőforrások rende|kezésre ál|nak maJd ä

időtartama a|att.

III. 3) Szotgáltatásmegrendelésre irányu|ő szerződésekre vonatkozó kĺiliin|eges
feltételek

Iv.1) Az eljárás fajtája

III. 2.4) Fenntaľtott szerződésekľe vonatkozó információk (adott esetben)

[ ] A szeződés védett műhe|yek számára fenntartott

[ ] A szeződés teljesítése védett munkahe|y-teremtési programok keretében torténik

III.3. 1) Adott fogla| kozásľa (képzettségre) vonatkozó i nformációk

A szo|gá|tatás teljesítése egy adott fog|a|kozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x] nem

(igen uálasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre töfténő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen kiizremíikiidő személyek

A szeruezeteknek közölniük ke|| a szo|gá|tatás te|jesítésében személyesen közremíjködő szemé|yek
nevét és képzettségét [ ] igen [x] nem

Iv. szAKAsz: euÁnÁs

ry.1.1) Az eljárás fajtája

[ ] Nyí|t

[] Meghívasos

[] Gyorsított meghÍvásos

A qvorsított e|iá rás a| ka|mazásának indoko|ása :

[X] Tárgya|ásos

Megtörtént a részvéte|re je|entkezők kĺvá|asztása, megje|ö|ése (a targya|ásos eljárás egyes típusai
esetében) [ ] igen [x] nem

(ĺgen uálasz esetén a kiuálasztott részuétehe jelentkezők nevét és címét a VI,3) szakaszban
(Touábbi informáciĺik) kell megadn)

[ ] Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított e|járás a I ka |mazásának indoko|ása :

[ ] Versenypárbeszéd keretében



Iv.1.2) Az aján|attételre vagy részvételre felhívandó je|entkezők |étszáma vagy
keľetszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők teruezett száma
uagy
Teruezett minimum és (adott esetben) maximá|is |étszáma

A jelentkező k szá má na k kor|átozá sá ra vonatkozó objektív szem pontok :

Iv.1'3) Az ajánlattevők létszámának csökkentéśe a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgya ĺásos eljá rás, vercenypá rbeszéd)

Igénybe vettek többfordu|ós e|járást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó mego|dásot i||eWe a megtárgya|andó aján|atok számát [ ] igen [ ] nem

IV.2) Bírálati szempontok

Iv.2.1) Bírálati szempontok (jelcilje be a megfeĺe|ő rovatot/rovatokat)

[x] A lega|acsonyabb osszegíĺ e|lenszo|gá|tatás

vagy

I J Au. osszességében |ege|őnyösebb aján|at az alábbiak szerint

[ ] az a|ábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással uagy _ ha
stilyozásra bizonyíthaftían nÍncs lehetőség _ cscjkkenő fontossági sorrendben keĺI megadn)

[ ] a dokumentációban, az aján|atilrészvéte|ife|hÍvásban, az aján|attéte|ife|hívásban, i|letve az
ismeftetőben meghatá rozott részszempontok

Iv' 2. 2) Elektroni kus áľ|ejtésľe vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak a|ka|mazni [ ] igen [x] nem

(ĺgen uálasz esetén, ha sztikséges)Továbbĺ információk az elektronikus ár|ejtésrő|:

IV.3) Adminisztratív infoľmációk

Iv.3.1) Az aján|atkéľő á|tal az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor keľii|t korábbi kiizzététetre: [ ] [ [ ] igen

[x] nem

(igen uáIasz esetén)

[ ] E|őzetes tájékoztató [ ] Fe|haszná|ói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: lS - (nap/hĺínap/éu)

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adottesetben)

A hirdetmény száma a Hivata|os Lapban: Is - (nap/hőnap/éu)



A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: Is. (nap/hĺínap/éu)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismeÉetők beszezésének feltételei
(ve rs e n ypá rbeszéd ese té n )

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: Zolil..l.. hap/hónap/éĐ ldőpont: 10:00

A dokumentációért fizetni ke|l [x] igen [ ] nem

(igen uátasz esetén, csak számokkaQÁr: 10000 Pénznem: HUF

A fizetés fe|tételeiés módja:

A részvéte|ijelentkezések e|készÍtéséhez szÜkéges dokumentaciót Aján|atkérő térítésmentesen
bocsájtja a részvéte|re je|entkezők részére, i||etőleg bárme|y érdeke|t gazdasági szerep|ő kérheti
annak e|ektronikus megkü|dését az A me||ék|et I. pontban meghatározott kapcso|attaľtási
pontokon.

A dokumentáció e||enéftékét kizáró|ag a Kbt. 124. $ (4) bekezdése szerinti szervezet köte|es
megfizetni. A fent meghatározott e||enéfték megfizetése köte|ező az ajánlatok e|bírá|ásáró| szó|ó
osszegezés megkü|dését követően a '.. bankszám|ára. A dokumentació e|lenértékének megfizetése
a szeződéskötés fe|tétele.

Iv.3.4) Aján|attételi vagy részvételi határidő
Dátum : f0I5ĺ ..ĺ .'' (nap/hőnap/éu) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattéteti felhívás megkü|dése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ĺsmert meghĺvásos és tárgyalásos e!árás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 20L5l ..l .. (nap/hőnap/év)

Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pá|yamÍivek)' illetve a részvételi
jelentkezések benyújthatók

[ ] Az EU bárme|y hivata|os nye|ve

[x] Az EU következő hivata|os nye|ve(i): HU

[ ] Egyéb :

Iv.3.7) Az ajánlati köttittség minimális időtaÉama

-ĺg (nap/hĺínap/éu)
vagy

Az ĺdőtartam hónapban: vagynapban: (az aján|attéte|ĺ határidő lejáftátó| számítva)

IV.3.8) Az ajá nlatok fe! bontásá na k fettételei

Dátum : (nap/hĺ5nap/éu) Időpont:

(adott esetben) Helyt

Az aján|atok fe|bontásán je|en|étre jogosu|t szemé|yek (adott esetben) [ ] igen [ ] nem

(igen válasz esetén)Továbbĺ információk a jogosu|takró| és a bontási e|járásró|:

vI' szAKAsz: KIEGÉszÍľő rľroRMÁcIoK

VI.l) A közbeszezés ismét|ődő jel|egére vonatkozó információk (adott esetben)



A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] ĺgen [x] nem

(Ąqen uá|asz esetén) Atovábbi hirdetmények kozzétételének teľvezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szeződés európai uniós a|apokbó| finanszírozott projeKte| és/vagy programmal kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
ft7en válasz esetén) Hivatkozás a projeK(ek)re éslvagy program(ok)ra:

VI.3) További információk (adott esetben)

1. A dokumentáció és a kiegészítő iratot vagy ismeńető rende|kezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: A kiegészítő iratok és ismeńető áwéte|e az eljárásban
va|ó részvéte| fe|téte|e. A részvételre jelentkezőknek a részvéte|i szándékukat je|en
felhívás A. me|lék|et III' pon$ában fogla|t elérhetőségek bárme|yikén je|ezni szükséges a
kiegészĺtő ĺratok és a kiegészítő tájékoztatások megkü|dése érdekében 9.00 - 15.00
kozött, valamint a részvételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig. Aján|atkérő a
kĺegészítő iratokat és ismertetőt e|ektronikus úton is rende|kezésre bocsátja. A
dokumentáció e|ektronikus riton történő megküldésének kérése esetén, a kére|men meg
kelladni:

. a kiegészítő iratokat és ismertetőt átvevő cé9 neve és székhelye,

. adószáma,

. a cé9 nevében kapcso|attartásra kije|ö|t szemé|y neve,

. te|efon- és fax száma,

. e-mailcíme.

Kĺizös részvéte|re je|entkezés esetén e|egendő egy dokumentáció megvásár|ása egy
részvéte|re je|entkező Vagy a részvéte|i je|entkezésben megje|ölt a|vá||a|kozó á|ta| (a Kbt.
49. s (6) bekezdésében fog|altak szerint). A kiegészítő iratok és ismertető másra át nem
ruházható és nem publikálható.

f. A részvéte|i je|entkezések fe|bontásának helye és ideje: 2015 ........'........., 10.00 óra;
Esz-KER Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház, tárgya|ő A részvételi
je|entkezések felbontásán jelen|étre jogosu|takat a Kbt. 62. $-a taftalmazza'

3. A részvételi je|entkezéseket zárt borítékban, 1 eredeti pé|dányban kel| benyújtani,
va|amint 1 db a papír a|apú pé|dánnya| mindenben megegyező máso|ati pé|dányt
e|eKronikus adathordozón (pendrive, Vagy CD, vagy DVD) is be ke|| nyújtani. A
pé|dányok eset|eges e|térése esetén Aján|atkérő számára az eredeti pé|dány az irányadő.
A borítékon szerepe|nie ke||: ,Józsefuáros közétkeztetés - A részvételi jelentkezési
határidőig ti|os fe|bontani!''.

4. A hirdetmény közzététe|éve| indu|ó tárgya|ásos e|járás 89. s (2) bekezdés szerinti
jogcíme: A közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi CVIil. törvény (továbbiakban: Kbt.) a B9.5
(2) bekezdés d) pontja szerint az aján|atkérő hirdetmény kozzététe|éve| indu|ó
tárgya|ásos e|járást akkor a|ka|mazhat ,,szo|gá|tatás megrende|ése esetében, ha a
szo|gáltatás objektív természete míatt a szeződéses feltéte|ek meghatározása nem
|ehetséges olyan pontosságga|, amely |ehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos
eljárásban a |egkedvezőbb aján|at kiválasztását így kü|önosen a szel|emi szolgáltatások
és a 3. me|lék|et 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgá|tatások esetében.,'

A tárgya|ás |efo|ytatásának menete, az aján|atkérő á|ta| e|őít a|apvető szabá|yai, az e|ső
tárgya|ás időpontja a Kbt. 91' s (1) bekezdés |)-m) pontjaĺvaĺ összhangban az ajánlati
fe| hívásba n kerülnek ismertetésre.

5. A részvéte|re



6.

7.

B.

nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges taľtalomma| is csato|ni kel|.

A részvéte|ĺje|entkezések összeát|ításával és benyújtásáva| kapcso|atban fe|merÜlt összes
költség a résaléte|re je|entkezőt terhe|i.

Ajánlatkérő biztosítja a hiánypót|ás lehetőségét a Kbt. 67. $-a szerint.

A részvéte|i je|entkezésnek tartalmaznia ke|| a fe|hívásban kÜ|ön ki nem eme|t egyéb
nyi|atkozatokat, ĺgazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció e|őír. A
Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apján a részvéte|i je|entkezésben szerep|ő dokumentumokat
e|egendő egyszeríi másolatban benyújta n i.

A részvételre je|entkező csato|ja az a|áírási címpé|dányokat vagy a|áírás-mintát annak
igazolására, hogy a részvéte|i je|entkezést, i||etőleg az abban szerep|ő nyilatkozatokat a
részvéte|re je|entkező, az a|vál|alkozó, va|amint az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő
gazdasági szerep|ő képvise|etére jogosu|t szemé|y írta a|á. Fo|yamatban |évő
vá|tozásbejegyzésl eljárás esetében, a részvételĺ je|entkezéshez csatolni kel| a
cégbírósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzésl kére|met és az annak érkezésérő| a
cégb,n.óság á |tal megküldött igazolást.

A részvéte|i je|entkezésnek tarta|maznia ke|l a közbeszezési eljárásokban az alka|masság
és a kizárő okok igazo|ásának, va|amint a közbeszezésÍ műszaki leírás
meghatározásának módjáró| sző|ó 3l0lf011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 10. $ szerinti
nyilatkozatot.

Közos részvéte|re jelentkezés esetében csato|ni ke|| a közös részvéte|re jeĺentkező áltaĺ
a|áírt szándéknyi|atkozatot, Vagy a megkötött megá|ĺapodást, amely rész|etesen
rende|kezik a fe|e|ősség, a képviselet és a fe|adatmegosztás kérdéseiről, továbbá
nyi|atkozniuk ke|| arróĺ, hogy a közös nyertességük esetén a szeződésben vá||a|t
va|amennyi köte|ezettség te|jesÍtésééŕ egyetem|eges fe|e|ősséget vá||a|nak.

A részvéte|i jelentkezésben a Kbt. 60. s (5) bekezdése alapján részvéte|re jelentkezőnek
nyi|atkoznia ke|| arró|, hogy a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, fej|ődésÜk támogatásáró|
szó|ó toruény szerint mikro-, kis- vagy középvá|la|kozásnak minősü|-e.

A beruházássa| érintett 32 db tá|a|ókonyha tekintetében a beruházás éftéke
aján|atkérőnél kerü| aKivá|ásra, azért nyeftes aján|attevő semmi|yen kü|ön
e||entéte|ezésre'nem jogosuĺt. A fej|esztéseket beruházásokat a szerződés hatá|ya a|att,
|egfe|jebb 48 hónap alatt ke|| e|végezni. A fej|esztési fe|adatok kivitelezése során, azza|
párhuzamosan a közétkeztetési szoĺgá|tatást fo|yamatosan teljesítni ke||. A fej|esztések,
beruházások e|végzése a szerződés meghosszabbÍtásának fe|tétele, a fej|esztések
maradéKa|an e|végzése esetén határozatlan idejűvé válik.

Ajánlatkérő a III.2.3. M/1. vonatkozásában a fej|esztés értékének az önkormányzatná|
történő rea|izá|ódása alatt azt érti, hogy azok egyéb térÍtés nélkü| az onkormányzat
tu |ajdoná ba n kerü | nek a szerződés megszű nésekor.

Ajánlatkérő a Kbt. 94.s (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele
né|kü|i tárgya|ásos e|járást aIkaImazhat.

Az aján|atkérő fe|hívja a jelentkezők figye|mét, hogy amennyiben az aján|atkérő az á|ta|a

lefolytatott e|járás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykor|átozás
ti|a|máró| szóló 1996. évĺ LVII. Toruény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. $-a, vagY az Európai
Unĺó Műkodésérő| szó|ó Szerződés 101. cikke szerinti rende|kezések nyi|vánva|ó
megséľtését ész|e|i vagy azt a|apos okka| fe|téte|ezi, köte|es azt _ a Tpvt. beje|entésre
Vagy panaszra vonatkozó szabá|yai szerint - je|ezni a Gazdasági Versenyhivata|nak.

Nyertes ajánlattevő köteles bĺztosÍtanĺ, hogy a közétkeztetési szo|gá|tatás keretében
e|készített termékek az é|etkornak megfe|elő a 62|f0IĹ. (VI. 30.) VM rende|et aján|ásai
szerinti - tápanyagszÜkségletet kie|égítsé( kĹi|önos figyelemmel a vá|tozatos étrendre.

Az aján|atkérő a nem magyar nyeĺven benyújtott dokumentumok részvéte|i je|entkező

á|tali fele|ős fordítását is e|fogadja.



19. A részvéte|ije|entkező a Kbt. 28' 5 (1) alapján:

a) nem tehet másik aján|atot más ajánlattevőve| kozosen, il|etve nem nyújthat be másik
részvételi jelentkezést más részvéte|re jelentkezőve| közösen,
b) más ajánlattevő, i||etve részvéte|re je|entkező a|vá||alkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó aján|attevő, i||etve más részvéte|i je|entkezést benyújtó
részvéte|re jeĺentkező szerződés te|jesílésére va|ó a|ka|masságát nem igazolhatja [55. $
(5) bekezdés].

20. Je|en fe|hÍvásban nem szabá|yozott kérdésekben a részvéte|i dokumentáció
rende|kezései, va|amint a közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi CVil. töruény az irányadó.

21. Ajánlatkérő 1'000.000 Ft. (azaz egymi||ió forint) HUF aján|ati biztosĺték nyújtását írja e|ő
az aján|attéte|i szakaszban.

f2. 
^ 

III.2.2) és a III.2.3) szerinti fe|tételek és ezek e|őírt igazo|ási módja a minősÍtett
aján|attevők hivatalos jegyzékébe töfténő felvéte| feltéte|ét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak. azon a|kalmassági követe|mények (III.2,f. és
III.2.3. pont) megje|ö|ése, ame|yek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő fe|véte| feltéte|ét képező minősÍtési szempontokhoz képest szigorúbbak PlI,-
P 13., Ml I.-Ml7. fe|téte|ek.

23, A szo|gá|tatás rész|etes tafta|mi e|emei az ajánlattéte|i dokumentációban kerü|nek
meghatározásra.

24. A részvéte|i je|entkezésnek fe|o|vasó|apot kel| tarta|maznia, ame|yen fe| ke|| tüntetni a
részvéte| re je lentkező nevét, címét (székhe|y, e|érhetőség ).

f5. Nyeftes Aján|attevő rende|kezzen a je|en szerződés fenná||ása alatt a közétkeztetési
szo|gá|tatás te|jes egészére kiterjedő, |egalább 10 mi|lió FVév és 3 mi|ĺió Ft/káresemény
osszegű kozétkeztetésre vonatkozó fe|e|ősségbiztosítással. A fe|e|ősség biztosítás
máso|ati példányát a szeaődéshez ke|| csato|ni.

26, 
^ 

III.2.3.) pontban az Ml. alka|massági feltéte| igazo|ása esetén amennyiben egy
gazdasági szereplő referenciaként egy o|yan korábbi tevékenységet kí'van bemutatnĺ,
ame|yben konzorcĺum, vagy projekttársaság tagjaként te|jesített, abban az esetben
Aján|atkérő csak azt fogadja el az a|ka|masság igazo|ásaként, ame|yet részvéte|re
je|entkező konzorciumi tagként vagy projeKtarsaság tagjaként saját maga teljesÍtett,
figye|emme| a Kbt. 129 5 (7) bekezdésében meghatározottakra is. KérjĹik emiatt a
te|jesítés bemutatásárő| szó|ő nyi|atkozatban adják meg a saját te|jesítés mértékét
száza|ékban, Va9Y forintban.

f7. Aján|atkérő a beruházás igazo|ására nem fogadja el azt a referenciát ame|y kizárólag
karbantartás je||egű munkákat (tisztasági festés, mázo|ás, konyhai eszkozök javítása,
va|amint a selejtezés miatti csere stb.), va|amint o|yan eszközbeszezéseket és
beruházásokat taftalmaz, amelyek nem a másik szeződő fé| megrende|ésében töĺténtek
és nem kerÜ|tek megrendelőné| aKivá|ásra.

28. Aján|atkérő az Ml mííszaki a|ka|masságĺ fe|téte| esetén a tanítási időszakban teljesített
szo|gá|tatás a|att azt érti, hogy a szo|gá|tatást 12 hónapon keresztül folyamatosan, de
lega|ább az Emberi Erőforrások Minisztériuma á|tal kiadott az aKuá|is tanév rendjérő|
szó|ó rende|etben á|ta|ánosan meghatározott tanév e|ső tanítási napja és a tanév utolsó
tanílLási napja közötti időszakban folyamatosan kel|ett te|jesíEni.

f9. Az. M.3. és M.4. míjszaki a|ka|massági feltételek igazo|ására bemutatott konyhák között
nem |ehet átÍedés. Aján|atkérő a két a|ka|massági fe|téte| tgazo|ására csak két
különboző, egyenként 4.000 fő eĺ|átását biztosíto kapacitássa| rendelkező konyha
dokumentumainak a csato|ását fogadja e|.

VI.4) Jogolvos|ati eljárás

VI.4.1) A jogoľvoslati etjárást lebonyo!ító szen,



Hivatalos név:
Közbeszerzés i Dö ntő b izottsá g

Postai cím:
Rĺadó u. 5'

Váľos:
Budapest

Postai irányítószám:
Íof6

ország:
HU

E-mai!:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36-1-8828594

Internetcím (URL)l Fax:
+36-1-8828593

A békéltetési eljárást lebonyolító sze|v (adott esetben)

Hivata|os név:

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: ország:

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax:

vI.4.2) Jogolvos|ati kérelmek benyújtása (tciĺbe kĺ a W.4,2 rouatot vagy sztikség esetén
a W,4,3 rovatot)

A Íosoruoslati kére|mek benvúÍtásának hatiírĺdeÍére vonatkozó pontos információ:

vI.4.3) A jogoľvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szeľvtőI szerezhető be

Hivatalos név:
Kozbeszezési Döntőbizottság

Postai cím:
Riadó u' 5.

Város:
Budapest

Postai irányítószám:
L0f6

ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36-1-BB2-8592

Internetcím (URL): Faxr
+36-1-BB2-8593

w.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év)



A. MELLÉKLET

ľovÁeer cÍurx És rłpcsouĺľnRľÁsl PoNToK

I) További információ a következő címeken és kapcsolattaÉási pontokon szeľezhető be

II) Címek és kapcso|attaÉási pontot
beszeľezhetők

kiegészítő

III) Címek és kapcsolattaftási pontot ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
ke|l benyújtani

Hivata|os név: Nemzeti azonosító: (ha ismeft)

Postaicím:

Város/Kĺjzség : Budapest Postai
irányítoszám:

ország: Magyarország

Ka pcso|attartási pont(ok) : Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):
II) Címek és ahonnan a dokumentáció és a kieqészítő iratok

Hivata|os név: Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postaicím:

Város/Kozség: Postai
irányítoszám:

ország: Magyarország

Ka pcso|atta rtási pont(ok) : Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):

Hivatalos név: Nemzeti azonosító: (ha ĺsmert)

Postaicím:

Váľos: Budapest I Postai irányítószám: ország: Magyarország

Kapcsolattaftási pont(ok) :

Címzett:
Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):

Iv ) A másik aján|atkérő címei, amely nevében az abeszerzést végzi

Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha bmert):

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: ország:



Cl. MELLEKLET

Álrłúľos prszrRzÉs

A II' szakaszban (Aszerződés tárgya) em|ített szolgáltatási kategóriák

zoo4lt8lEK irányelv

Kategória Tárgy
száma [ 1]

1 Karbantartási és javítasi szo|gá|tatások

f Szárarti/ďszál|ítasiszo|9áltatasok[2], be|eértvea páncé|ozottjármĺĺve|végzett
szo|gá|tatásokat és a futárszo|gá|atokat kivéve a postai kü|demények szá||ítását

3 Légi szemé|yszá||ítási és teherfuvarozási szo|gáltatásot kivéve a postai
kü|demények szá|lítását

4 Szárazföldi[3] és |égipostaĺ kü|demények szá||ítása

5 Távköz|ési szo|gá|tatások
6 Pénzügyi szoĺgá|tatások:

(a) Biztosítasí szolgáltatások (b) Bankiés befeKetési szo|gáltatások [4]
7 számítógépes és azza| ĺisszefüggő szo|gá|tatások
8 Kutatási és fej|esztési szo|gá|tatások[5]

9 Számvite|i, könywizsgá|óiés könyve|ési szolgá|tatások
10 Piackutatasi és közvé|emény-kutatási szo|gá|tatások
11 Vezetési tanácsadó szo|gá|tatások[6] és az ezze| összefĹiggő szo|gá|tatások
Lf Építészetiszo|gáltatások; mélyépítésiszo|gá|tatásokésintegrá|tmélyépítesi

szo| gá |tatások; vá rosrendezési és táj rendezésĺ szo| gá |tatások; az ezekke|
összefüggő tudományos és míĺszakitanácsadási szo|gáltatások; műszakivizsgá|ati
és e|emző szo|gáltatások

13 Rek|ámszo|gá|tatások
14 Épülettakarításiszolgá|tatásokésingat|ankeze|ésiszo|gá|tatások
15 Kiadói és nyomdai szolgá|tatásot eseti vagy szerződéses alapon
16 SzennyvÍz-éshu||adékkeze|ésĺszo|9á|tatások,fetőt|enítésiéshason|ó

szolgáltatások

Kategória száma I Táľgy
7l

18 Vasúti szál|ítasi szolgá|tatások
19 Vízi szá||ítási szo|gá|tatások
f0 Szál|ítási me|lék- és kiegészítő szo|gáltatások
fl Jogiszo|gá|tatások
2z Szemé|yzetelhe|yezésiés -e||átásiszo|gá|tatások B
f3 Nyomozásiésbiztonságĺszolgá|tatásot kivévea páncélozottjárműve|

végzett szolgá |tatásokat
f4 oKatásiés szakképzési szo|gá|tatások
25 Egészségügyiés szociá|is szo|gáltatások
26 Szórakoztató, kulturá|is és spoftszo|gá|tatások 9

f7 Egyéb szo|gá|tatások

L 
^2004/LBĺEK 

iránye|v 20. cikke és IIA. mel|ék|ete szerĺntĺszo|gá|tatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szá|lításiszoĺgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szá||ítási szo|gá|tatásokat.



4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszkozok kibocsátasáva|, eladásával, véte|éveĺ vagy
átruházásáva| kapcso|atos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet
(szolgá|tatást). Nem tartoznak ide továbbá: a fö|d, meg|évő épÍ.i|etek vagy egyéb ingat|an,
i||etve az arra vonatkozó jogok bármi|yen pénzügyi eszkdz segĺtségével történő
megvásár|ásáhozvagy bér|éséhez kapcso|ódó szo|gáltatások. MĺndazonáltaI az adásvéte|ivagy
bér|eti szenődés megkötésével egyidejű|eg , vagY az i|yen szerződés megkötése előtt vagy után
bármi|yen formában megkötott, pénzügyi szolgá|tatásra irányu|ó szeződések az iránye|v
hatá|ya a|á taftoznak.

5 Kivéve a kutatásiés fej|esztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet ha annak eredményét
kizárólag az aján|atkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az e|lenszo|gá|tatást te|jes
mértékben az aján|atkérő tefesíti.

6 Kivéve a vá|asztottbírósági, a közvetítői és a béké|tetési szolgáĺtatást.
7 A2004|IB/EK iránye|v 21. cikke és IIB. mel|ék|ete szerinti szo|gá|tatási kategóriák.
B Kivéve a munkaszeződéseket.
9 Kivéve a műsorszo|gáltatók á|ta| kötött, míÍsoranyagok megszezésével, fejlesztéséve|, saját vagy

koprodukciós készítéséve| kapcso|atos, il|etve a míísorszolgáĺtatási időtartamma| kapcso|atos
szeződéseket'



J. et. 6.|ťŁlec

-1-



AtAPINFonMÁcróx n xözgľszenzÉsr ruÁnÁsnól

Az Aján|atkérő, Jőzsefuárosi onkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy az Euľópai Unió
Hivatalos Lapjában (TED) -ben 2o15/S közzétett eljárást megindíto
felhí'vás, va|amint a kiegészítő iratokban |eíltak szerint tegye meg a részvéte|i je|entkezését a
je|en közbeszezés ta rgyát képező feladatok megva lósításá ra.

Aiánlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi onkorm ányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mai| : bal|akata(ôiozsefuaros.hu

Az e|iárás típusa:
Kbt. Második Része szerinti hirdetmény kozzététe|éve| induló tárgyalásos kozbszerzési e|járás.

E|járás nve|ve:
Jelen kozbeszerzési e|járás kizárólagos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok részvéte|ijelentkező á|ta|i fele|ős fordítását is eĺfogadja.

Az e|iárás tárgya:
Kozétkeztetési szo|gá|tatás e||átása diétás étkenetéssel és a tála|ókonyhák fejlesztéséve|.

A szeződés időtaftama: A szeződéskotéstől számított 48 hónap. (A beruházássa| érintett 32 db
tála|ókonyha tekintetében a beruházás értéke aján|atkérőnél kerü| aKivá|ásra, azéft nyeftes
ajánlattevő semmilyen kü|ön e|lentéte|ezésre nem jogosu|t. A fej|esztéseket, beruházásokat a
szerződés hatálya a|att, |egfe|jebb 48 hónap alatt ke|l e|végezni. A fej|esztési fe|adatok
kivite|ezése során, azza| párhuzamosan a közétkeztetési szo|gá|tatást fo|yamatosan te|jesítni ke|l.
A fejlesztéset beruházások elvegzése a szerződés meghosszabbításának fe|téte|e.)

A közbeszezésben résztvevők köre:
A hirdetmény kozzététe|ével induló táryalásos e|járás olyan, két szakaszbó| á||ó kozbeszeaési
e|járás, ame|yben minden érdekelt gazdasági szereplő részvéte|ije|entkezést nyújthat be.

Eqyéb rende|kezések:
Amennyiben az e|járást megindíto felhívas és je|en kiegészítő iratok között el|entmondás merü|
fel, úgy az e|járást megindÍtó fe|hívásban közö|teket kell méruadónak tekintenĺ.

Az e|járás során felmeru|ő, az e|járást megindító fe|hívásban és je|en kiegészítő iratokban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi cvffi. törvény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.

-2-



Külön me||ékletben csatolva.
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1. A KIEGÉszÍrő rnnĺor 1ľovÁgsrłxgnľ: ooruMrľrÁcró) TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbő| á||z

1. xörel: ruÁnÁsr MEGINDÍTó relnÍvÁs2. xörrľ: Úľmurłľó nz ÉRoexelr cnzołsÁGl szEREPlóx nÉszÉne3. röľer: łrÁľloľr rełzoI.Ás- És ľvruľxozłrurľrÁr

öľĺÁI.ló m ru.ÉxlrTEK:.

1'.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindíto felhívásban fogla|takat a
dokumentáció az e|járást megindító fe|hívással együtt keze|endő. A részvéte|re je|entkezők kĺzáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely
esetleg a résarételi időszak a|att kerü| kibocsátásra, va|amĺnt, hogy megbízhatő információkat
szerezzenek be minden o|yan kori.i|mény és köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is
befolyáso I hatja a részvéte| i je|entkezés természetét va gy je| |emzőĺt.

1.3. A részvéte|re je|entkezők a dokumentációban közö|t információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niüt amelyről harmadik félnek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gáltathatnak, hacsak e harmadik
fél nem készít és nyújt be részvéte|i jelentkezést a részvéte|re je|entkező számára a munka egy
részére vonatkozóan (alvá|lalkozó), vagy az alkaĺmasság igazo|ásában részt Vesz a gazdasági szereplő.
Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra fe|haszná|ni, mint a
részvéte|ije|entkezés osszeá||ítására és benyújtására, és az abban |eírt szo|gá|tatások cé|jára.

A jelen közbeszerzési e|járás |ebonyo|ítására a Közbeszerzésekrő| szó|ó 2011. évi cuII. töruény
(továbbiakban: Kbt.) szabá|yai szerint kerĹi| sor. A Kbt. vonatkozó rende|kezései abban az esetben is
irányadóat ha erre a je|en dokumentáció kü|ön nem tesz uta|ást.

Az e|járás je|en szakaszában _ azaz az űn. részvételĺ szakaszban _ a szerződés te|jesÍtésére -
pénzĺ.igyi, gazdaságl, műszaki és szakmai szempontok a|apján - alkalmas részvételre jelentkezők
kivá|asztására kerĹi| sor.

A részvéte|i szakaszban az Aján|atkérő nem kérhet, a Részvéte|re Je|entkező pedig nem tehet
aján|atot.

Az e|járás második szakaszában _ azaz az (n, ajánbtrételi szakaszban - töfténik a részvéte|i
szakaszban a szeződés te|jesítésére a|kalmasnak minősített Je|entkezők aján|attéte|re va|ó fe|kérése,
az aján|atok érdemi osszehason|ítása, és az ajánĺatoknak a megadott e|bírá|ási szempont alapján
töfténő éftékelése.

2. KIEGÉsZÍTő ľruÉrozrnľÁs

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott kózbeszerzési eljárásban részvéte|re je|entkező |ehet -
a megfele|ő részvéte|ije|entkezés benyújtása érdekében - az eljárást megindíto fe|hÍvásban, va|amint
a dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban í.ásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást kérhet az
aján|atkérőtő| vagy az álta|a meghatározott szeruezettő| a kovetkező kapcso|attartási pontokon:

Ész.xrn xľt'
to26 Budapest Pasaréti út 83. Titkárság

Telefon: +36L1 788-8931
Fax: +3611789-6943

E-mail : titkaľsag@eszker.eu
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2.2. Aján|atkérő a Kbt. 45. s (2) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatást ésszerű időn
be|ü| adja meg azza|, hogy a kiegészÍtő tájékoztatást |egkésőbb a részvéte|i határidő |ejártát mege|őző
negyedĺk napĺg adja meg (tájékoztatás megkÜ|dése). Ha a kiegészÍtő tájékoztatás iránti kére|met a
fenti válaszadási határidőt mege|őző negyedik napnáĺ később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást
az ajánlatkérőnek csak akkor ke|| megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megkü|dése még a
részvéte|i határidő lete|te előtt |ehetséges. Az aján|atkérő - amennyiben úgy íté|i meg, hogy a későn
érkezett kérdés megválaszo|ása a megfele|ő részvéte|re je|entkezéshez szükséges és a vá|aszadáshoz
nem á|| megfe|elő idő rendelkezésre - i|yenkor is é|het a Kbt. 45.5 (4) bekezdésben fog|altak szerint a
részvéte|i határidő meghosszabbítasának |ehetőségéve|. Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősséget azért, ha
egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem vá|totta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében
nem adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezá|ta|
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás cé|személyhez töfténő megküldésére (vagy téves címre kü|dĺ
meg a tájékoztatást).

2.3. A kiegészítő tájékoztatás te|jes tarta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i|letve meg kel| kĹi|deni
va|amennyi gazdasági szereplő részére, ame|y érdek|ődését az e|járás iránt az aján|atkérőné|jelezte. A
kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos feltéte|ek me|lett kapják meg írásban, telefax
útján és e-mai|ben a dokumentáció megvásárlása Vagy a kérdésfe|tevés során feltüntetett
te|efaxszámra és e-mai| címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősü| kézbesítettnet ha a gazdasági
szerep|ő a kiegészítő tájékoztatást akár te|efax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján
megkapta, vagy szabá|yszerű értesÍtés meĺ|ett nem vette át.

2,4. A kiegészÍtő tájékoztatások kézhezvéte|ét a részvételre jelentkezőknek ha|adéKa|anul vissza ke||

igazo|niuk. KérjĹik a Tiszteĺt Részvéte|re je|entkezőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a +36-1 7B9-
6943-as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e.mai| címre kü|djenek visszaje|zést!

2.5. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|előssége, hogy o|yan telefax-e|érhetőséget vagy e.mai|
címet adjon meg, amely a megkÜ|dendő dokumentumok fogadására f4 őrában a|kalmas. Ugyancsak a
gazdaságĺ szerep|ő fe|e|őssége, hogy a szeruezeti egységén be|ü| a kiegészítő tájékoztatás időben az
arra jogosu|thoz kerü|jön.

3. ARÉszvÉTELIJELENTKEZÉSEKBENYÚJTÁSA

3.1. A részvéte|re je|entkezőknek a Kbt.-ben, az e|járást megindító fe|hÍvásban, i|letve jelen
dokumentációban meghatározott tarta|mĺ és formai követe|mények maradékta|an figye|embevéte|éve|
és az e|őírt kote|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban egyÜttesen: me||ék|etek)
becsato|ásáva| ke|l részvéte|i jelentkezését benyújtania.

3.2. Aján|atkérő a részvéte|i jelentkezés megkönnyítése érdekében az iratmintákat e-mail-en is
megkü|dĺ a dokumentációt megvásár|ók részére, azzal, hogy elsőd|egesen a nyomtatott formában
átadott dokumentáció tarta|ma tekintendő irányadónat és ajánlatkérő semmiféle fe|e|ősséget nem
vá||a| az e|eKronikus iratok sérĹi|ésébő|, megrongá|ódásából fakadó károkért. Részvételre je|entkező
kü|on kérésére (p|. e-mai| cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD-n i||etve DVD-n is
rende|kezésre bocsátja aján|atkérő. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást
megindíto fe|hívásban fogla|takat, ezéľt hangsú|yozzuk, hogy a dokumentáció az e|járást megindÍtó
felhÍvássa| együtt keze|endő. Az e|járást megindíto felhÍvás és a dokumentáció rende|kezéseinek
eset|eges el]entmondása esetén a felhívásban szerep|ők az irányadőak. A dokumentáció papír'a|apú és
e|eKronikus változata közü| a papíra|apú az ĺrányadó. Részvételre je|entkező kötelezettségét képezi _
az e|járást megĺndíto felhívás és jeĺen dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően _ az
ezekben fog|alt valamennyi e|őírás, formai kovete|mény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó
specifikáció betartása, va|amint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői
válaszok figye|embevétele. Részvéte|re jelentkező köte|es az e|járást megindíto fe|hívásban, a
dokumentációban és aján|atkérő á|tal - a te|jesítésse| kapcsolatban - szolgá|tatott minden információ
pontosságáról meggyőződ ni.

-5-



3.3. Formai e|őírások: a részvéte|i je|entkezést részvéte|re je|entkezőnek nem eleKronikus úton ke||

a je|en fe|hívásban meghatározott tarta|mi, és a formai követelményeknek megfele|ően elkészítenie és
benyújtania:. a részvételi je|entkezés eredeti pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze kel| fíizni, a csomót
matricava| a részvéteĺi je|entkezés eĺső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagy a részvéte|re je|entkező részérő| erre jogosultnak alá ke|l írni, ú9y hogy a bé|yegző, i|lető|eg az
aláírás |egalább egy része a matricán |egyen;
. a részvételije|entkezés olda|számozása eggyeĺ kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|ĺlalakat nelll ke||, ĺle
lehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem keĺ|, de |ehet számozni. Ac aján|atkérő az ettő|
kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a ĺA, lB o|da|szám) is elfogad, ha a
tarta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyérte|míĺen azonosítható és az iratok he|yére
egyérte|míÍen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni,
ha ez a részvéte|ije|entkezésben való tajékozódása, il|etve a részvéte|ijelentkezésre való hĺvatkozása
érdekében szükséges;. a részvéte|ije|entkezésnek az elején taľta|omjegyzéket ke|l tafta|maznia, me|y a|apján a részvételi
jelentkezésben szereplő dokumentumok o|da|szám a |apjá n megta|á |hatóa k;
. . a részvéte|i je|entkezést záft csomago|ásban, egy eredeti - papír a|apú - pé|dányban,
továbbá 3 db a papír a|apú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati pé|dányban ke||

e|ektronikus adathordozón (pendrĺve, DVD vagy CD) benyújtani
. a részvéte|ĺ je|entkezésben |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|l írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy szemé|yeknek aki(k)
erre a jogosu|t szemé|y(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak;
. a részvéte|i je|entkezés minden o|yan olda|át, ame|yen - a részvételi jeĺentkezés beadása e|őtt -

módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|ynek vagy személyeknek a
módosí|ásná| is kézjeggyel keĺ| e|látni;
. a zárt csomagon ,,Részvéte|ĺ je|entkezés - ,)őzseÍváľosi önkormányzat . Közétkeztetés',
va|amint: ,,Csak kÓzbeszezési e|járás során, a részvéte|ije|entkezési határidő |ejártakor bontható fe|!',
megje|ö|ést ke| | fe|tÜ ntetnĺ.
. A részvéte|ĺ je|entkezést írásban és záftan, a felhĺvás által megje|ölt kapcso|attaftási pontban
megadott címre közvetlenĹiĺ vagy postai úton ke|| benyújtani a részvéte|i je|entkezési határidő
|ejáĺtáig' A postán fe|adott részvéte|ijelentkezéseket az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü|

benyújtottnat ha annak kézhezvételére a részvéte|i je|entkezési határidő lejártat megelőzően sor
kerü|. A résaĺételi je|entkezés, iĺletve az azza| kapcso|atos postai kÍ.i|demények elvesztésébőĺ eredő
kockázat a részvéte|re je|entkezőt terhe|Í.

3.4. A részvéte|ije|entkezés nem taĺta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átírásokat, az részvételre
je|entkező á|ta| e|köVetett hibák szükéges korrekcióinak kivéte|ével, ame|y esetben ezen korrekciókat
a részvételije|entkezést a|áíró szemé|ynek, vagy szemé|yeknek kézjegyükke| ke|| eĺ|átn|.

3.5. A részvételije|entkezéseket írásban és zártan, a fe|hívásban megadott címre kozvet|enül vagy
postai úton ke|| benyújtani a részvéte|i hataridő |ejáftáig. A postán, futárra| fe|adott, vagy személyesen
kézbesített részvéte|i jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat
ha annak kézhezvéte|ére a részvételi határidő |ejártáig sor kerü|. A részvéte|i je|entkezés, i||etve az
azza| kapcso|atos postai kü|demények elvesztésébő| eredő kockázat a részvételre je|entkezőt terheli.

3.6. A részvételije|entkezések benyújtásának he|ye és határideje:

Ész-xrn Kft', titkárság
Lo26 Budapest, Pasaľéti út 83. BBT irodaház

2015.-. 1o.o0 óra.
3.7. A részvételi je|entkezéseket a részvételi határidő |ejáĺtáig, hétľőtől-9.00-15.00 óra közott,
pénteken 9.00-12.00 óra között a részvéte|ĺ határidő |ejártának napján 9.00-10.00 kózött |ehet |eadni
előzetes egyeztetésse|.
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3.8. A részvéte|ijelentkezéseket aján|atkérő érkeztetĺ, és biztosítja, hogy a részvéte|ije|entkezések
tarta|ma a fe|bontás időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

3.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta alka|mazását írja e|ő, ez esetben
a 3. kotetben ta|á|ható vonatkozó iratmĺntát kérjük lehetőség szerint fe|használni és megfe|e|ően
kitöĺtve a részvéte|i je|entkezéshez mel|éke|nĺ.
Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tarta|mi|ag mindenben megfe|elő más okirat is
me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). A részvéte|re je|entkező fe|e|ősségge| tartozik a
részvéte|i je|entkezésében közö|t adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsato|t igazolások, okiratok
tartaImának va|ódĺságáéń.

3.10. A részvételi je|entkezés e|őkészítéséve|, osszeáĺ|ításáva| és benyújtásáva|, vagy a részvételi
je|entkezéshez szükséges információk megszezéséve| kapcso|atos mulasztás kovetkezményei
részvéte|i je|entkezőt terhelik. Az részvéte|i je|entkezés e|készítéséve|, benyújtásáva| és egyébként a
kiszbeszerzésĺ eljárásban való részvétel|e| kapcsolatban fe|merü|ő ko|tségeket a részvéte|re je|entkezők
maguk vise|ik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem köte|ezhető.
Minden o|yan adat, információ beszeaése, . amely részvéte|ĺ je|entkezésük e|készítéséhez és a
szeződéses köte|ezettségek e|vá|la|ásához szlikégesek - saját kö|tségükre és saját fe|e|ősségükre az
a részvéte|re je|entkezők feladata.

3.1t. Aján|atkérő a részvéteĺi jelentkezés benyújtását követően nem veszi figye|embe a részvéte|re
je|entkezőnek - a pontos információk hiányára hivatkozó - a részvételi jelentkezésnek a részvéte|i
határidő |ejártat követő módosĺtására vonatkozó kére|mét. A résaĺéte|i je|entkezéshez szlikéges
pontos és egyértelmíÍ információk beszezését szo|gálja a jelen részvéte|i je|entkezésben rész|etezett
tájékoztatás-kérés, |ehetősége' Részvéte|re jelentkezőknek - a jogszabá|yi rende|kezések betartása
mel|ett - az eljárást megindí!ó fe|hÍvásban, a dokumentációban és a részvéte|re je|entkezők kérdéseire
adott vá|aszokban meghatározottaknak megfele|ően ke|l a részvéte|ije|entkezést e|készíbnie.

3.72. 
^ 

részvéte|i je|entkezésben közölt információk klzárő|ag ezen közbeszezési e|járás
eredményének megá|lapítása keretében kerti|nek fe|használásra.

4. nÉsza'lÁľLATTÉTEL, ILLEwE ľöggvÁLroz^T() n.rÁľuľrÉľľl LEHETősÉGE
(n"lÁľurÉTELI szAKAsz soRÁN)

4.l. Ajánlatkérő az aján|attéte|i szakaszban a részaján|attéte| lehetőségét nem biztosítja.

4.2. Az aján|attevők je|en e|járásban többváltozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnet az ĺ|yen
ajánlatokat aján|atkérő éľvénytelennek nyi|váníEja, tekĺntette| arra, hogy nem osszehason|íthatóak a
tobbi aján|atta|.

5. rözösnÉszvÉrrllJELENTKEZÉs

5.1. Több gazdasági szerepĺő kozösen is nyújthat be részvételi je|entkezést. A közös részvéte|re
jelentkezők köte|esek maguk közül egy, a kozbeszerzési e|járásban a kozös részvételre jelentkezők
nevében e|járni jogosu|t képvise|őt megjelö|ni.

5.2. Ktjzos részvéte|i je|entkezést benyújtó nyeľtesek á|ta| |étrehozandó gazdaságl társaság, i|letve
jogĺ szemé|y |étrehozását aján|atkérő nem követe|i meg.

5.3. A közös részvéte|re je|entkezők csoportjának képviseletében tett minden nyi|atkozatnak
egyéte|műen tartalmaznia kel| a közös részvételre je|entkezők megje|ö|ését.

5.4. Ahol a Kbt. az aján|atkérő számára részvételre jelentkezők étesítését íia elő, va|amint a
kiegészítőtájékoztatás megadása [Kbt.45. $], a hiánypót|ás [Kbt. 67.5], a felvi|ágosítás [Kbt.67.s]
és ĺndokoĺás [Kbt. 69-70. 5] kérése esetében az aján|atkérő a közös részvételre jelentkezőknek szó|ó
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értesítését, tájékoztatását, i||etve felhÍvását a közös részvéte|re je|entkezők nevében e|járni jogosu|t
képvise|őnek kü|di meg.

5.5. A közos részvéte|re je|entkezők a szerződés te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetem|egesen
felelnek.

5.ó. Aę egY közös részvéte|i je|entkezést benyújtó gazdasági szerep|ők szemé|yében az részvételi
határidő lejárta után vá|tozás nem következhet be.

5.l. Ha egy gazdasági szerep|ő a kozbeszezés étékének huszonot százalékát meghaladó
méľtékben fog közvet|enü| részt vennĺa szerződés - részaján|at-téte|i |ehetőség biztosítása esetén egy
részre vonatkozó szerződés - te|jesÍtésében, akkor nem |ehet a|vá||a|kozónak minősÍteni, hanem az
ajánlatban(részvéte|i je|entkezésben) és a szerződés teljesítése során közĺjs aján|attevőként (a
közbeszezési e|járás részvéte|í szakaszában részvételre je|entkezőként) kel|, hogy szerepe|jen. Egy
gazdasági szerep|őnek a szerződés teljesítésében va|ó részvéte|e arányát az határozza meg, hogy
mi|yen arányban részesü| a beszezés tárgyának á|ta|ános forgalmi adó nélkül számÍtott el|enéńékébő|.

5.8. Amennyiben tobb gazdasági szereplő közösen nyrijt be részvételi je|entkezést a közbeszezési
eĺjárásban, akkor a részvéte|ijeĺentkezéshez csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá|lapodást.

5.9. Az aján|atkérő a Kbt. 25. $-ában rögzített tarta|mi e|emeken fe|ü| nem ír e|ő további köte|ező
tafta|mi e|emeket a részvéte|i szakaszban benyújtandó konzorciumi megá||apodás tekintetében,
azonban a részvéte|i szakaszban benyújtandó konzorcĺumi megá||apodásnak a Kbt. 25. $-ban rögzített
tafta|mai e|emeket (képvise|ő szemé|ye, egyetem|eges köte|ezettségvá||a|ás, benyújtott nyi|atkozatok
tarta|mazzák-e a közös részvéte|re je|entkezők megjelö|ést) tafta|maznia ke||.

,,25. s G) róbb gazdasági szereplő kozcisen ĺs tehet a1ánlatot vagy nyújthat be részuételi
jelentkezést.
(2) Az (1) bekezdés szerĺntĺ esetben a ktiztis a1ánlattevők vagy részvételre Íelentkezők kcjtelesek
maguk krjztjl egy, a kcizbeszerzési eljárásban a krjzös aiánlattevők vagy részvételre jelentkezők
nevében e|já rn i ioglosult képviselőt mEÍeloln ĺ.
(3) A kcizös a1ánlattevőt ilĺefue részvéteĺre jelentkezők csoportjának képviseletében tett mĺnden
nvilatkozatnak egyértelmĹÍen tartalmaznÍa kelĺ a ktjztis aiánĺattevők uagy részuételre jelentkezők
megÍelölesét.
G) Ahot e töruény az a.ftntatkérő számára az ajánlattevők vagy részuétehe jelentkezők énesítését
űfu eIő, ualamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. 5J, a hĺánypőtlás [67. 5J, a feluilágosítás

t67, 5] és indokotás [69-70. 5] kérése esetében az ajánlatkérő a kciztis ajánlattevőknek (részvéteke

1étentkezőknek) szĺítĺi értesítését, tájékoztatását, illetve feĺhĺvásiít a (2) bekezdés szerlntĺ
képviseĺőnek ktiĺdi meg,
(5) Amennylben az ajánlatkérő ajánĺati bĺztosíték nyújtását [59, 5] Irla eIĘ a kcizcis ajánlattevőknek a
bl.ztosítékot etegendő egyszer rendelkezésre bosátanĺuk, Az ajánlati ktitcittségnek bármeýik kcizcis
a.ftn|attevő részérőt ttjftént megsértése t59. 9 ft) bekezdéseJ esetén a biztosíték az ajánĺatkérőt
iĺletĺ meg,
(6) A kcjzcjs ajánlaxevők a szeződés te|iesĺtéséért az aiánlatkérő felé eavetemleaesen felelnek,
(7) Az egy kcizcis ajántatot uagy részvéteĺi jelentkezést benyújtó gazdasitgi szereplő(k) személyében
az aj,ántattételi uagy tcibb szakaszból áItő et1árásban a részuéte|i határicő le1ára után uáltozás nem
következhet be,,,

6. R:Áľnľr BIzTosÍTÉx 1łrÁľuĺrÉreu szAKAsz soRÁN)

6.1. Az aján|attéte|ĺ szakaszban az ajánlati kötöttségge| terhe|t aján|at benyújtása aján|ati biztosíték
adásához kotött' Az aján|ati biztosíték összegszerű mértéke: 1.000.000 HUF. Az aján|ati
biztosíték rende|kezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlati kötöttségge| terhelt aján|at
benyújtásának határidejéve|. Az aján|ati biztosítéknak éruényben kel| maradni az aján|ati
kötöttség ideje aĺatt. Az Aján|atĺ Biztosíték te|jesíthető átuta|ássa| az Aján|atkérő 14100309-
10213949-01000006 számú számlájára, vagY az azza| azonos összegű fe|téte| né|ki.i|i és
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Visszavonhatat|an bank vagy biztosíto á|ta| vál|a|t garancia biztosításáva| vagy biztosítási
szerződés a|apján kiá|lított - készfizető kezességvá|lalást tartalmazó - köte|ezvény biztosításával.
Az aján|ati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az aján|ati kotöttséggel
terhelt ajánlat benyújtásának határidejéve|. Az aján|atĺ biztosítéknak érvényben ke|| maradni az
ajánlati kotöttség ideje a|att. Az Ajánlattevő az aján|ati biztosíték rendelkezésre bocsátását az
ajánlatában köte|es a terhelési éftesítővel, bank vagy biztosíto á|ta| vá|la|t garancia
nyi|atkozatta| vagy a kötelezvénnye| úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az ajánĺatba fíiane,
annak részeként nyújtja be. Az aján|ati biztosíték a Kbt. 59.s (5) bekezdés a)-b) pontja szerint
kerü| visszafizetésre, figyelemme| a Kbt. 59.5 (4) és (6) és (7) bekezdésére. Ajánlatkérő az
ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Amennyiben ajánlattevő nem átutalássa| bocsátja
Aján|atkérő rende|kezésére az aján|ati biztosíték összegét, úgv az aján|ati biztosÍték
rende|kezésére bocsátását a|átámasztó dokumentumot (bank vagy biztosíto á|tal Vá||a|t garancia
igazo|ást) eredetiben köte|es aján|attevő becsato|ni az eredetiaján|atába.

7. Üzlrrr TIToK vÉDELME

7.7. A részvételre jelentkező a részvéte|Í je|entkezésében, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban
e|kÍ.i|önített módon e|helyezett, üz|eti titkot [2013.évi V. törvény 2:47.E] tarta|mazó iratok
nyi|vánosságra hozatalát megti|thatja. Az üzleti titkot tarta|mazó ĺratokat úgy ke|| e|készíteni, hogy
azok ne tarta|mazzák az a|ábbiakat:
- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevének, címének (székhe|yénet |akóhe|yének), va|amint
o|yan ténynek, információnat megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, ame|y étéke|ési szempont a|apján értéke|ésre kerü|, de az ezek a|apjáu|
szo|gáló - Kbt. B0. s (3) bekezdés hatálya a|á nem taftozó - részinformációt alapadatok (í9y
kü|onösen az árazott' kö|tségvetés) nyilvánosságra hozata|át megtilthatja; (aján|attéte|i szakaszt érintő
rendelkezés)
- nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg üzleti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozatala, ame|y a közérdekíÍ adatok nyi|vánosságára és a közérdekbő| nyĺ|vános adatra
vonatkozó, külön töľvényben meghatározott adatszo|gá|tatási és tájékoztatási kote|ezettség a|á esik. A
közbeszezési e|járás a|apján megkötott szenődés engedményezést kizáró rende|kezése nem minősii|
üz|etititoknak. (Kbt. B0. s)

7.2. Ajánlatkérő nem vá|lal fe|eĺősséget az úz|eti titoknak tartott információk, Íratok harmadik
szemé|yek (kÜlönösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|tali megismerésééft, amennyiben
aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 2:47,$] taĺtalmazó iratokat aján|atában nem e|kü|önített módon, vagy
úgy heĺyezi e|, hogy azok tarta|maznak a fentiekben megje|ö|t információkat is.

8. ł nÉszvÉrEll JEIENTKEZÉsEK FELBoNTÁSA

8.1. A részvéte|ijelentkezéseket tańa|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Ész.rcn Kft., titkárság
Lo26 Budapest' Pasaréti út 83. BBT irodaház

2015. -. 1o.00 óra.
8.2. A részvéte|ĺje|entkezések fe|bontásáná| csak az aján|atkérő, a résanéte|re je|entkezőt va|amint
az á|ta|uk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a kü|ön jogszabá|yban meghatározott szervek képviselőĺ, vaĺamint szemé|yek lehetnek
jelen.

8.3. A részvéte|re je|entkezők fe|bontásakor ismertetni ke|| a részvéte|re jelentkezők nevét, címét
(székhe|yét, |akóhelyét).

8.4. Ha a részvéte|i je|entkezések bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, a részvéte|i
je|entkezés ismetetését követően azonna| |ehetővé kel| tenni, hogy betekinthessen a fe|o|vasó|apba.
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8.5. A határidő után beérkezett részvéte|i jeĺentkezés csomago|ása a részvételre je|entkező
szemé|yének megá|lapítása céljábó| bontható fe|, ame|yrő| kü|on jegyzőkönyvet ke|| felvennĺ.

9. ł nÉsaĺÉľELI JELENTKEZÉSEK rlsÍRÁl.nsn

9.1. A részvéte|i jelentkezések e|bírálása során az ajánlatkérőnek meg keĺ| vizsgálnia, hogy a
résaĺéte|ije|entkezések megfele|nek-e az eljárást megindító fe|hÍvásban, a dokumentációban, va|amínt
a jogsza bá lyokba n meg hatá rozott fe|téte|eknek.

9.2. Aján|atkérő köte|es megá||apítani, hogy me|y részvételi jeĺentkezések éruénytelenet és hogy
van-e olyan részvéte|re je|entkező, akit az e|járásbóĺ ki kel| zárni. A részvéte|i je|entkezés téte|es
átvizsgá|ása során megá||apítasra kerü|nek a résałéte|i jelentkezések eset|eges éľvényte|enítésére
vagy a részvételre jelentkező kizárására okot adó kdrĹi|mények'

9.3. Az aján|atkérő a részvéte|i je|entkezéseket a |ehető legrovidebb időn be|ü| köteles e|bírá|ni,
il|ető|eg köte|es a részvéte|re je|entkezőknek az a|kalmasságáról, alka|mat|anságáról dönteni.

9.4. Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre je|entkezőkke| történt
kozlésétő| számított ot munkanapon be|ül az aján|atkérő kote|es az a|ka|masnak minősített
jelentkezőknek az írásbe|i ajánlattéte|ifelhÍvást egyidejűleg megkü|deni. (Kbt. 86. s)

9.5. Az aján|atkérő kote|es az összes részvéte|re je|entkező számára azonos fe|tételekkel biztosítanĺ
a hiánypót|ás |ehetőségét, va|amĺnt a részvételi je|entkezésekben ta|álható, nem egyéľte|mű
kijelentése|ĺ nyiĺatkozatot igazo|ások tartalmának tisztázása érdekében a részvéte|re je|entkezőKőĺ
fe|vi|ágosítást kérni. A hiánypót|ás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. $-a
tartaĺmazza.

9.6. Mĺndaddig, amíg bárme|y részvéte|re je|entkező számára hiánypót|ásra vagy fe|vi|ágosítás
nyújtására határidő van folyamatban, a részvéteĺre jelentkező póto|hat olyan hiányokat, ame|yekre
néane az aján|atkérő nem hÍvta fe| hiánypótlásra.

10' nz ÉnvÉľYEs A'ÁNLAToĺ ÉnľÉrrlÉse nz n'rÁľnľĺÉľru szAKAsz soRÁN

10.1. Az éruényes aján|atokat aján|atkérő a Kbt. 7I. 5 (2) bekezdése a) pontla a|apján a
|ega|acsonyabb osszegű e|lenszo|gá|tatás szempontja alapján bírálja e|.

10.2. Az. e|járás nyertese: az az aján|attevő, aki az ajánlatkérő által az e|járást megindító fe|hívásban
és a dokumentációban (ajánlattételi szakasznak a dokumentációja) meghatározott fe|téte|ek a|apján,
vaĺamĺnt a meghatározott éftéke|ési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő csak az e|járás nyeftesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyeftes vissza|épése esetén
- az aján|atok éftéke|ése során a következő legkedvezőbb aján|atot tevőnek minősített szeruezettel
(szemé||ye|), ha őt az aján|atok e|bÍrálásáról szó|ó í.ásbe|i osszegezésben megje|ö|te.

11. EREDMENYHIRDETEą osszEcEzEs A
ELBIRALASAROL

nÉszvÉrrll JELENTKEZÉsEK

nJ. Ajánlatkérő köte|es a részvéte|re je|entkezőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményéről, az
e|járás eredményte|enségérő|, a részvéte|re jelentkező kizárásáró|, a szerződés te|jesítésére való
a|ka|mat|anságának megá||apításáĺó|, résanéte|i je|entkezésének egyéb okbó| történt éruényte|enné
nyilvánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést kovetően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ü|.

1l.2, Az aján|atkérő a részvéte|ĺ je|entkezések e|bírá|ásának befejezésekor kti|ön jogszabá|yban
meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köte|es készíteni a részvéte|i jelentkezésekrő|. Az.

aján|atkérő a részvéte|i jelentkezések elbírá|ásának befejezésekor a fenti tajékoztatást az írásbe|i
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összegezésnek minden részvéte|re jelentkező részére egyidejíĺ|eg, teĺefaxon vagy e|eKronikus úton
torténő meg kü|déséve| te|jesíti.

1l.3. pz. aján|atkérő a részvéte|i jelentkezések elbír.á|ásáró| készített összegezés részvéte|re
je|entkezők részére történő megkĺ.i|désétő| az aján|attéte|i határidő lejártaig egy a|ka|omma| jogosu|t

az írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az éruényte|enségrő| sző|ő tajékoztatást
visszavonni, továbbá új aján|attéte|i határidő kitűzésévet a részvéte|re je|entkezőnek ajánlattéte|i
fe|hÍvást kiildeni, ha az eredmény megkÜ|dését követően ész|eĺi, hogy az eredmény
(eredményte|enség) törvénysértő vo|t és a módosítás a töruénysértést oruosolja. Az aján|atkérő a
módosított ír.ásbe|ĺ osszegezést kote|es faxon vagy e|ektronikus úton ha|adékta|anu|, egyidejű|eg az
tjsszes részvéte|re je|entkezőnek megkü|deni.

ľI.4. Az aján|atokról vagy részvéte|i je|entkezésekrő| készü|t ír'ásbe|i összegezésben ész|e|t bárme|y
e|Írást (névcserét hibás névírást szám- vagy számítási hibát vagy más hason|ó e|írást) az aján|atkérő
kére|emre vagy kére|em hiányában is ki;.avíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő
|egkésőbb az e|járás Vagy a részvéte|i szakasz eredményének megkü|dését követő tíz napon be|ü|

köte|es egyidejíÍleg megkÜldenĺ az összes aján|attevőnek, i||etve részvéte|re je|entkezőnek.

L2. ELőZETESVITARENDEZÉS

72.1. A Kbt. 79. s (1) bekezdése szerintĺ e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke||

benyújtani:

Ész.rrn rn
Lo26 Budapest, Pasaréti út 83.

Telefon; +361/ 788-893 I
Fax: +3611789-6943

E-mail : titkarsao@eszker.eu

12.2. A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: előzetes
vitarendezési kérelem) meg ke||jelölnie az írrásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum, Va9Y e|járási
cse|ekmény jogsértőnek taĺtott e|emét továbbá a kére|mező javas|atát, észrevéte|ét, valamint az
á||áspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt. alátámasztó dokumentumokra - ha
vannak i|yenek . hĺvatkoznia ke||. Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt' 79. $-a
taftalmazza.
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1. számú me|léklet
ARTALoM. Es A KBT. 53. Ę SZERINTI

oIdaIszám

Feĺolvasó|ap (z,L, ĺ f,2, számű me||ék|et)

Ajánlati nyilatkozat (3ĺ^. sz. mel|ék|et)

NYILATKOZAT az erőforrások rende|kezésre á||ásáró| (3lB. sz, me|lék|et)

NYILATKOZAT a Kbt' 55. s (6) bekezdés szerint (3lC' sz, me||ék|et)

TartaIomjegyzék

I. FEJEZET: xránó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELóÍRT NYILATKoiAToK,
IGAzoLÁsoK
Részvéte|re je|entkező vonatkozásában: részvéte|re jelentkezőnek a 3L0ĺ20II. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2-10. S szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. 5 (1)-(2)
bekezdésénet valamint a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d), va|amint f) pontjának hatá|ya
alá. (A kizárő okok igazo|ása során a Részvételre je|entkező knek tekintette| kel| lenniük a
Közbeszezési Hatóság a kizárő okokka| kapcso|atos igazo|ásokró|, nyi|atkozatokró|,
nyi|vántartásokróĺ és adatokró| szó|ó útmutatóira [KE2014. évl 57. szám; f0L4. május
16.]') (4.1. ĺ 4.z, számú me|lék|et) A nyi|atkozatnak a felhĺvás megje|enését kovető
keltezésűnek ke]| |ennie!

II. FEJEZET: GAZDASÁer És pÉľzÜcyr ALKALMAssÁecm KAPCSoLATBAN
előÍ nľ NYI LATKozATo& IGAzoLAsoK
P.1. A közbeszezési e|járásokban az a|ka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
va|amint a kozbeszezési míÍszaki leírás meghatározásának módjáró| szóló 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján va|amennyi számlavezető
pénzügyi intézménytő| származó, az eljárást megindító felhívás fe|adását kovetően kelt
nyi|atkozata valamennyi ott vezetett pénďorga|mi szám|ája vonatkozásában minimá|ĺsan
az alábbi tartalomma|, attó| fü99ően, hogy a részvéte|re jeĺentkező mikor jött |étre,
í|letve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
álInak:
- bankszám|a száma,
- szám|avezetés kezdete,

- a szám|án az e|járást megĺndíto fe|hívás fe|adását mege|őző 24 hónapon be|ü| sorban
ál|ás e|őfordu|t-e, ha igen, ennek ĺdőpontja és időtartama.

P.2. A kozbeszerzési e|járásokban az a|ka|masság és a kĺzáró okok igazo|ásánat
valamint a kĺjzbeszerzési míjszaki |eírás meghatározásának módjáró| sző|ő 3Lo/f}LI.
(XII. 23.) Korm. rende|et 14. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a részvéte|re jelentkező
saját vagy jogelődje számvite|i jogszabá|yok szerinti éves beszámo|ója a hirdetmény
fe|adásának napját mege|őző három |ezárt Üz|eti évre vonatkozóan. Amennyiben a
beszámo|ó a céginformációs szo|gálat hon|apján megta|álható a beszámo|ó csatolása
nem szükséges (Kr. 14. s (1) bekezdés b) pont). Amennyiben részvételreje|entkező nem
rendelkezik beszámolóva| az e|őílt te|jes időszakban, meft az időszak kezdete után
kezdte meg míĺködését, az alka|masságát a közbeszezés tárgyából származő
árbevételrőĺ szó|ó nyilatkozatta| jogosu|t igazolni. (5. sz. mel|ék|et)

P.3. A kĺjzbeszezési eljárásokban az alka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
va|amint a közbeszezési műszakĺ leírás meghatározásának módjáró| sző|ő 3LDĺ20II.
(xII. 23.) Korm. rende|et 14. $ (1) bekezdés c) pontja alapján a részvéte|re je|entkező
nviĺatkozata a hirdetménv fe|adását meoe|őző három üz|eti év te|ies' i|letve uovanezen

ES IRATJEGYZEK
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időszakban a közbeszezés targyábó| (kozétkeztetési szolgáltatás) származó árbevételérő|
attó| fĹiggően, hogy a részvéte|re je|entkező mikor jott |étre, il|etve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rende|kezésre ál|nak. (6. sz. me|lék|et)

III. FEJEZEĺz uusz}fl' ILLEWE SZAKMAI ALKALMĄssÁccłl.
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI LATKo zAT oK, IGAzoLÁso K
M.1. A közbeszezési e|járásokban az alka|masság és a kizáró okok igazolásának,
va|amint a közbeszeęési míjszaki |eírás meghatározásának módjáról sző|ő 3I0lf0LI.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (3) bekezdés a) pontja a|apján az eljárást megindĺtó
hirdetmény fe|adását mege|őző 36 hónapban teljesÍtett |egje|entősebb szo|gá|tatásainak
ismeftetése a Kr. 16. $ (1) bekezdésében meghatározott igazo|ássa| a (2) bekezdésben
meghatározott minimá|is tarta|omma|, de űgY, hogy a kapcso|ódó a|ka|massági
fe|téte|nek va|ó meqfe|e|és meqál|apÍtható |eqyen. (7. számű me|lék|et)
M.2. A közbeszerzési e|járásokban az a|ka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
valamint a közbeszezési műszaki |eí.ás meghatározásának módjáró| sző|ő 3I0|2:0LI.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (3) bekezdés d) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségének és képzettségének
ismeftetése, és kü|önosen azon szemé|yek végzettségének és képzettségének
ismeftetése, akik a minőség eĺ|enőzésééft fe|e|ősek. A szakemberek bemutatása során
csato|andó a képzettséget ismertető szakmai öné|etĘz a szakember saját kezű
aláír.ásáva|, me|y taftalmazza az adott szakember szakmai végzettségét va|amint a
szakemberek végzettségét, képzettségét igazo|ó dokumentum egyszerű máso|ata. (B-10.
számú mellék|et)
M.3. A kilzbeszerzési e|járásokban az alka|masság és a kizáró okok igazo|ásánat
va|amint a közbeszerzési műszaki |eírás meghatározásának módjáró| sző|ő 3L0l20LĹ.
(XII. 23.) Korm. rende|et 15. $ (3) bekezdés e) pontja a|apján részvéte|re je|entkező
műszaki fe|szere|tség |eírás körében a szo|gáltatás e||átasához igénybe veendő
főzőkonyha bemutatása, me|ynek keretében csato|andó a főzőkonyhája érvényes
működési engedélye (egyszerű máso|atban) (11. számú me|léklet)

M'4. A közbeszerzési e|járásokban az a|ka|masság és a kizáró okok igazo|ásának,
valamint a ki5zbeszerzési műszaki |eír'ás meghatározásának módjáróĺ sző|ő 3I0l20Lt.
(xII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (3) bekezdés e) pontja a|apján részvételre je|entkező
míjszaki felszere|tség |eíras körében HAVARIA esetére igénybe veendő főzőkonyha
bemutatása, me|ynek keretében csato|andó a főzőkonyhája engedé|yezett
főzőkapacitásáról szó|ó nyi|atkozata, továbbá az éruényes működési engedély (egyszeríĺ
máso|atban). (11. számú me||ék|et)

M.5. A közbeszezési e|járásokban az a|ka|masság és a kizáró okok igazolásánat
va|amint a kozbeszezési műszaki leírás meghatározásának módjáró| sző|ő 3I0ĺf0LL.
(XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (3) bekezdés f) pontja a|apján a részvéte|re jeĺentkező
minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinet iIletőleg vizsgá|ati és kutatási
eszkozeinek bemutatása. Ennek hiányában a szabványnak megfele|ő, azza| egyenértékű
minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékait. Az ajánlatkérő e|fogadja az Európai
Unió más tagá||amában bejegyzett szeruezettő| származó egyenértékű tanúsítványt,
továbbá az eqyenértékíĺ mĺnőséqbiztosítasi intézkedések egyéb bizonyĺtékait'
M.6. A kozbeszerzési e$árásokban az a|ka|masság és a kizáró okok igazolásánat
va|amint a közbeszezési műszaki leír.ás meghatározásának módjáró| sző|ő 3L0|20II.
(XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (3) bekezdés f) pontja a|apján a részvéte|re je|entkező

mutassa be a HACCP (vagy azza| egyenértékíĺ) minőségbiztosítási rendszer meg|étérő|
sző|ó tanúsíwány máso|atát, Vagy ismertesse az egyenéftékű minőségbiztosításĺ
intézkedéseit.
M.7. A közbeszerzési e|járásokban az a|ka|masság és a kizáró okok igazo|ásának,
valamĺnt a kcizbeszerzési míjszaki |eírás meghatározásának módjáró| szőlő 310l20LI.
(XII. 23.) Korm. rende|et 15. $ (3) bekezdés i) pontja a|apján a részvéte|re jelentkező
azon kornyezetvéde|mi és munkahelyi egészségvéde|mi és biztonsági intézkedéseinek
bemutatása, ame|yeket az a te|jesítés során a|kaĺmaznĺ tud. Ezek hiányában a
szabványnak meqfe|e|ő, azza| eqyenértékű környezetvéde|mi vezetésĺ és munkahe|yi

-13-



egészségvéde|mi és biztonsági rendszer egyéb bizonyítékait. Az ajánlatkérő elfogadja az
Európai Unió más tagál|amában bejegyzett szervezettől származő egyenértékű
tanúsítványt' továbbá az egyenértékíÍ kórnyezetvéde|mi vezetési rendszerek egyéb
bizonvítékait is.

IV. FEJEZETI NZ ELIARAST MEGINDITO FELHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYILATKoAT oKr IGAzolásoK
A részvéte|i jelentkezéshez csatolni ke|l a részvételre je|entkező, az a|kalmasság
igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t,
nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró képviselő aláír.ási címpeĺdányát vagy a|áírás mintáját.

Amennyiben a részvételi jelentkezés a cegje1yzésre jogosu|tak á|ta| meghatalmazott(ak)
aláír.ásáva| kerÍ.il benyújtásra, a te|jes bizonyító erejű magánokĺratba fog|alt
meghata|mazásnak tafta|maznĺa ke|l a meghata|mazott a|áírás mĺntáját Ís. (12. számú
mel|éklet)

Folyamatban |évő vá|tozásbejegyzési e|járás esetében, a részvételi je|entkezéshez
csatolni kel| a cégbírósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzési kére|met és az annak
érkezésérő| a cégbíróság álta| megki.i|dött igazo|ást

Konzorciumi megá||apodás (kĺizös részvéte|i jelentkezés esetén).

v. FEJEZET: ÜzLEľl TITKoT TARTALMAZó IRAToK (ADoTT ESETBEN) öná||ó
me||ékletben

VI. FEJEZET: A RÉsz\íÉrrnr JELENTKEZő Álrm BEcsAToLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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2.Ĺ.számú me|léklet

FELoLvAsóLAP
(łinálló részvételi jelentkezés esetén)

1. Részvéte|rejetentkező

Név:

Székhe|y:

Kapcso|attartó neve:

Telefon:

E-maĺl:

Fax:

2. Részvéteti jelentkezés tárgya:

Közétkeztetési szo|gá|tatás e||átása diétás étkeztetésse|és a tá|a|ókonyhák fejlesztéséve|.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabáĺyszerűen

meghata |mazott képvise|ő a |áír.ása)
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2'2.számű melléktet

FELoLvAsóLAP
(kiiziis részvételi jelentkezés esetén)

2. Részvételre jelentkező

Név:

Kapcso|attaĺtó neve:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhe|y):

3. Részvételi je|entkezés tárgya:

Közétkeztetési szolgá|tatás el|átása diétás étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztéséve|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghata |mazott képvise|ő a|á í.ása)
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3ĺA.számű meltéklet

AJÁNLATI NYILATKoZAT

(részuételre jelentkezci
megnevezése) (részvételre jelentkező székhelye) (részuételre
jelentkezőt nyiluiíntartĺí cégbĺrĺísá7 neve) (részvéteĺre jelentkező
cégjegyzél<száma) nevében köte|ezettsé9váĺ|a|ásra jogosu|t (tisztség megjelcilése), a
Józsefuárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta| ,,Közétkeztetési szolgá|tatás e||átása diétás
étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztésével.,, tárgyban megindított kozbeszerzési e|járással
összefüggésben, mint Részvételre jelentkező,

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban részeĺveI ka)t veszek

Nyiĺatkozom a Kbt. 40 s (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a
kozbeszezés éftékének mértékben az a|ábbi alvá||alkozó(ka)t kÍvánom igénybe
venni, az alábbi százalékos

Nyilatkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó szeruezet(ek)et
k venni3:

4. A Kbt. 60. s (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy vá||aIkozásunk a kis- és
szó|ó torvénykozépvá l|a I kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró|

szerint ....-vá||a|kozásnaka minősü|/

l Amennyiben nem kÍván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,,
2 Amennyiben nem kÍván igénybe vennĺ, ú9y íľja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,'
3 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy ír.ja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
a miko-, kis- vagy kozépvá|la|kozás a 2004. évĺ }coflV. tdruény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y
rende|kezéseinek t.anuImányozását követően kérjük megadni.
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' nem tartozik a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szó|ó töruény
hatá|ya a|á5.

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)
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3lB.számű melléklet

NYILATKOZAT
az erőforrások rendelkezésre állásáról

A|ulírott ......, me|yet képvise|: ''.'...'.', mint kapacitast rende|kezésre bocsátó
szeruezet a ki5zbeszerzésekről sző|ő zotĺ. évi CVIľ. töruény (Kbt.) 55. $-ának (5) bekezdése alapján
kijelentem, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő álta| ,,Közétkeztetési szo|gá|tatás
el|átása dĺétás étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztéséve|,' tárgyban megindíľott kozbeszezési
e|járásban a szenődés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások a részuételre jelentkező
rende|kezésére fognak á||ni a szeződés teljesítésének időtartama a|att:

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénztigyĺ és gazdasági, illefue a míÍszakĺ és szakmai
alkalmasság tekÍntetében az ajánĺati felhívás szerint.}

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghata |mazott képviselő a|áírása)
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3lC.számű melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 55. 5 (6) bekezdés szerint

A|u|írrott mint a ....'...'..'' (részuételre jelentkező
megnevezése) (részvétehe 1é|entkező székhelye), (Részvétehe
jelentkezőt nyiluántartó cegbírőság neve) (Részuétehe jelentkező
cégftg1,zéI<szána) nevében köte|ezettségvá|lalásra jogosu|t (tisztsé7 megjelcilése), a
Józsefuárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő á|tal ,,Kozétkeztetési szolgá|tatás e|látása diétás
étkeztetéssel és a tá|a|ókonyhák fejĺesztéséve|,, tárgyban megindí|ott közbeszezési e|járással
összefü9gésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja alapján nyi|atkozom, hogy az alka|masság igazolásakor
bemutatott, más szeruezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés te|jesítés során
tény|egesen igénybe fogom vennĺ. Ennek módja6:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szelvezetet, ame|ynek
adatait az a|ka|masság igazolásához felhaszná|om, az a|ábbi módon Vonom be a teljesítés során7:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghatalmazott képvise|ő aláírása)

6 A megfele|ő rész kitö|tendől
7A megfele|ő rész kitö|tendől
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4.1. számú melléklet

A|ulírott

NYrurxozłľ
a kizárő okok vonatkozásába n

'.....'., mint a(z)
(székheIy:

...;..:........,,..,....:........... ............:........................) részvéte|re je|entkező szeruezet
cégjegyzésre jogosu|t képvĺse|ője a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő á|taI

,,Közétkeztetési szolgá|tatás e|látása diétás étkeztetéssel és a tála|ókonyhák fejlesztésével,,
tárgyában kiírt közbeszezési e|járás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában8:

Nem á|lnak fenn ve|Ünk szemben a kozbeszezésekrő| sző|ő Z}LL. évi CVIil. toruényben fog|alt
a|ábbi kizárő okot mely szerint nem |ehet részvételre je|entkező, aki:

Kbt.56. $ (1) bekezdés:g
í) korábbi - három évné| nem régebben lezáru|t - közbeszenési e|járásban hamis adatot
szo|gá|tatott és ezéft az e|járásbó| kizáĺták, Vagy a hamis adat szo|gáĺtatását jogerősen
megál|apítottak, a jogerősen megá||apított időtartam végéig;
i) korábbi közbeszezési e|járás eredményeként 2010. szeptember 15-ét kovetően kotött
szeĺződéséve| kapcso|atban az a|vá||alkozója felé fenná||ó (vég- vagy részszám|ából fakadó) két
éven belÜ| szÜletett jogerős és végrehajtható ki)zigazgatási, Vagy bírósági határozatban
megál|apított fizetési köte|ezettsége lOolo-ot meghaladó részét, az i|yen határozatban
megá||apított fizetési határidőn be|tj| nem teĺjesítette, annak e|lenére, hogy az ajánlatkérőként
szeződést kötő fé| a részére határidőben fizetett.

Kbt. 57. $ (1) bekezdés:
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységéve| kapcsoĺatban - öt évné| nem régebben meghozott -

jog erős bírósá gi ítéletben megá l |a pított jogsza bá |yséftést követett e| ;

b) a Tpvt. 11. $-a, vagy az Európai Unió Műkodéséről sző|ő Szerződés 101. cĺkke szerinti - ot
évné| nem régebben meghozott - jogerős és vegrehajtható versenyfe|ügye|eti határozatban Vagy
a versenyfe|ügye|eti határozat bírrósági fe|ü|vizsgá|ata esetén a bíroság jogerős és végrehajtható
határozatában megá||apított és bírságga| sújtott jogszabá|ysértést követett e| versenyeztetési
eljárás során; vagy ha az ajánlattevő i|yen jogszabá|ysértését más versenyhatóság vagy bíróság _
ot évnél nem régebben - jogerősen megá|lapította, és egyútta| bír.ságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési e|járás a|apján vá||a|t szeződéses kotelezettségének megszegését két

éven belü| ke|t jogerős kozigazgatási vagy bĺrosági határozat męá||apította;
f) három évné| nem régebben sú|yos, jogszabályban meghatározott szakmai
köte|ezettségszegést vagy kü|ön jogszabá|yban meghatározott szakmai szeruezet etikai eljárása
á|ta| megál|apított' szakmai etikai szabá|yokba ütkoző cselekedetet követett e|.

8. A Kbt' 57' s (1) bekezdés a)-d), valamint í) pontjában fog|a|t kizáró okokra vonatkozó nyi|atkozatot az alvá||a|kozó és az
alka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában az részvéteĺre je|entkező választása szerĺnt a kcivetkezők
szerint lehet igazolni:
a) részvételre jelentkező saját nyiIatkozatot nyújt be (a fentiek szerint . iratminta) arról, hogy nem vesz
igénybe a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatalya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más sze]vezet nem taÉozik a Kbt. 57. 5 (1)
bekezdés a).d)' va|amintf) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az e|járásban megjelo|t a|vá||a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|tiltekre az a) pont szerinti nyi|atkozat me||ett -, Va|amint
az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet nyi|atkozatát is benyújtha$a arró|, hogy a szervezet nem tańozik a
Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.

A Magyarországon |etelepedett részvéte|re je|entkező, kĺizos részvéte|i je|entkezésl esetén a koztis részvéte|re je|entkezők
kÍ.i|ön-kü|ön teszik meg köĄegyző vagy gazdasági' illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában.
9 A nvilatkozatot kłizieqvző vaov qazdasáqi' illetve szakmai kamara által hitelesített formában kell benvúitani!
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Kijelentjrik továbbá, hogy alvá||a|kozóinkkal és az alka|masság igazolásában részt vevő más
szeruezette| szemben nem ál|nak fenn a Kbt.56 5.(1) bekezdésében és az 57.5 (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

cégszerű a|áírás
(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meg hata I mazott képvise|ő a |á írása)
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4.2. sz. mellék|et

A|u|írott

NYILATKozAT
a kizárő okok vo natkozásá ba n

mint a(z)

.........:...l...::.:..l...::...l....:::::::::..'-......................................j...,i"'","t cĄ7jegyzésre.'í:5ľľi
képvise|ője Józsefuárosi onkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta| ,,Közétkeztetésĺ szo|gá|tatás
el|átása diétás étkeztetésse| és a tá|alókonyhák fej|esztéséve| ', tárgyában kiírt kozbeszezésj
eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásában'u:

I.
Az á|ta|am képviselt szeľvezet nem taftozik a Kbt. 56. 5 (1) bekezdésében, Kbt. 56. s (2)
bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya a|á.

II.
Cegünt mint résałéte|re je|entkező a szerződés teljesíléséhez nem Vesz igénybe a Kbt. 56. 5 (1)

bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és Q pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatá|ya alá eső alvál|aIkozót/a|vá||aIkozókat, i||etve a részÜnkre kapacitásait rende|kezésre
bocsátó szeruezetet/szeĺvezetek nem taftoznak a Kbt. 56. s (1) bekezdésében és a Kbt. 57. s (1)

bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározoĘtV'lzárő okok hatálya alá.

Iil.

Nyi|atkozom továbbá, hogy cégemettl
- szabá|yozott tőzsdén jegyzik l szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegpit úgy12

- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorŻmus finanszírozása megeĺőzésérőĺés
megakadáĺyozásáró| szótó fo07. évi C}co0/I. töruény 3. s 0 pontja szerint definiált
va|ámennyi tény|eges tu|ajdonosró|13:

'0' A Magyarországon |ete|epedett részvéte|re je|entkező, közös részvéte|i jelentkezés esetén a közös részvéte|re je|entkezők

ktilön-kü|cin teszik meg egyszerű nyi|atkozat formájában'
1t Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
12 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
13 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ő 2007. évi OOCÜI. t<jrvény 3. 5 r)
pontja szerint tény|eoes tu|aidonos:
ra) az a természetes szemé|v' aki jogi szemé|yben vagy jogĺ szemé|ýségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enü|

Vagy - a Po|gári Törvénykönyvrőt szó|ó 1959. évi IV. töruény (a továbbiakban: Ptk.) 685/8. s (3) bekezdésében
meghatározott módon - kozvetve a szavazati jogok vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezit ha a
jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a

közösségĺ jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenértékű nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i kovete|mények
vonatkoznak,
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/8. s

(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezit
ĺc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| vaĺame|y ügy|eti megbízást végrehajtanat
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,

1. aki az a|apítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetĘe, ha a |eendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehoztát il|etve míÍködtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,
va9y
3. aki tagja az alapítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakorol az a|apítvány vagyonának |ega|ább

huszonöt százaléka fe|ett, il|etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes szeméĺy hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem
rende|kező szeľvezet vezető tisztségvise|ője;
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á||andó lakóhelye:

vagy

az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő| és
megakadá|yozásárő| sző|ő 2007. évi c}ccffI. törvény 3.5 ra)-rb) pontja szerinti
természetes személy hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi szemé|y
vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet vezető tisztségvise|ője(i)' aki(k)nek nevét
és á||andó |akóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő : 
15.

, állandó |akóhe|ye:

IV.
A|u|írott részvéte|re je|entkező nyi|atkozom, hogy a ,,KözétkeztetésÍ szolgáItatiás ellátiáę
diétiźs étkeztetéssel és a tiáIalókonyhák fejlesztésével ,, tárgyban megindított
közbeszezési e|járás tekintetében vá||a|kozásunkka| szemben nem ál|nak fenn a Kbt.-ben
fog|alt a|ábbi kizárő okot ame|yek szerint nem |ehet résaléte|re je|entkező:

Kbt,56, 5 e) bekezdés
- ame|yben közvetetten vagy kozvet|enü| tobb, mint Zío/o-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kezik o|yan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szeruezet, ame|ynek
tekintetében az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltéte|ek fenná||nak.

A)x nincs ilyen közvetetten vagy közvet|entil több, mint 25olo-os tulajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rendelkező jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeĺvezet.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)

B)x Amennyiben van a részvéte|re je|entkezőben közvetetten Vagy közvet|enÜl több mint f\o/o-oS
tu|ajdoni résszel Vagy szavazati hányaddal rende|kező gazdasági társaság azokat az a|ábbiakban
nevezem meg:

A fenti társaságokra vonatkozóan a Kbt. 56. 9 (2) bekezdésében hivatkozott kizáró fe|tételek nem
ál|nak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

11 szükség esetén bővíthető!
15 az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi személyiséggel nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője
15 szükség esetén bővíthető!

Ĺ4
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5. sz. melléklet

Nyilatkozat az bankszámlákról

3Ĺo|zotĹ. (ruI. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés a) pontja alapján

Alu|írott...... mint a(z)............
(székhely:.. ........................) cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott képvise|őjel7
ezenne| k.lje|entem, hogy a(z)... mint részvéte|re jelentkezőlkozös részvéte|re
je|entkező / az alka|masság igazolására igénybe vett más szeruezetl8 az e|járást megindĺtó
felhÍvás megkĹi|désétő| visszafe|é számított 2 évben (24 hónapban) az a|ábbi bankokná| a
felsoro|t szá mú ba n kszá m |á kka I rende| keztem :

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cęjegyzésre jogosu lt vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áírása

17 ré6ük a nyilatkozatot a|áíró szemé|ye szerint a megfele|ő részt a|áhúzni.
18 A nyi|atkozattevő személye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
19 A nyilatkozathozazajźn|atbanmellékelni ke|lazösszes felsorolt bank minden felsorolt bankszámláľa
vonatkozóafelhívásbanmeghatározotttaľtatmúnyilatkozatáú
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6. számú melléklet

Nyi latkozat az árbevétel ről

3LolzoLĹ. (xII. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja alapján

A|u|írott...'.' mint a(z)............
(székhe|y:.. .............'......'...) cĄfiegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott képviselőjezo
ezenne| k.ljelentem, hogy a(z)... mĺnt részvéte|r'e je|entkezőlkozös részvéte|re
je|entkezői az a|kaimasság igazo|ására igénybe vett más szeruezeŕ'az eljárást megindíto felhÍvás
feladásátó| visszafelé számí|ott három üz|eti évben e|éft - AFA né|kü| számított - te|jes árbevéte|
és és a közbeszerzés targyának megfe|e|ő tevékenységbő| (közétkeztetési szo|gá|tatás)
származő - Árł nélru| számított - árbevéte|rő| az a|ábbiak szerint nyi|atkozom:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aĺáírása

20 Kérjük a nyi|atkozatot a|áíro szemé|ye szerint a megfe|e|ő részt aláhúzni'
21 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
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ffi
(neve, székhe|ye,

elérhetósĘ.' 

..'..

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

..'-l . .]..)' '' *š.;"" :.."

.. 
'--l '-il.::.. .'

Elĺ"gĺtes ideje . .'.' ;.

(idótaftama, -től-ĺg)
I,il

22 Ké6tik a nyi|atkozatot a|áíro szemé|ye szerint a megfe|e|ó részt a|áhrjzni!

.ľ1.;' ;'' ."- . 1. ]]f .1IjĘĘ:'' ,., . ..: "'
'

Szo|gáltatás táľgya,
.megnevezése

;:;,r::.;.;1i.,:r..-:.,,:::.1:. .:'.. ...

' ''' '.:': :' Y!.í: :ł::::::.i:::i'Y:::t}i']:\;l :'.'

.. A. e| le.nszo-|9á.|t.

łisszege (néttÓ:'F.t)' vagy a.
korábbi szolgá|tatások

mennyiségére utalő más
adat

j'. '{' , Aťéljéśítésáá. etóíľásiiknak és a. szerzł5désnek. megfelétöentiirtént?

(igen / Nem)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerĹÍen

meg hata |mazott képvise|ó alá írás
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8. számú me|léklet

NYILATKOZAT
a 3|0l2o11. (xII. 23.) Koľm. ľende|et 15. s 3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembeľeknek

(szervezeteknek) és/vagy vezetőknek a megnevezése' képzettségĺit szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akĺk a teljesítéséľt felelősek

Alulírott mint a(z) (székhely:
) cégegyzésre jogosulťmeg}latalmazott képviselője ezennel

kijelentem, hogy Ąz)
alkalmas ság i gazo|ásár a
a|ábbi szakemberekkel :

mint ajanlattevő/közös aján|attevóĺ az
igénybe vett mas szervezet rendelkezik az aján|attételi felhívasban meghatáľozott

Ennekigazolĺísakéntanyi|atkozatmellékletétképezi..

. a szakemberek saját kezll|eg a|áírt szakmai őné|etĺajzai, olyan részletezettséggel, hogy azok
a|apján az a|ka|masság minimumkĺivetelményei k<izött előíľt feltételek megléte egyéľtelműen
megállapítható legyen;

. a szakemberek végzettségét és képzettségét igazo|ő dokumentumok, egyszenĺ másolatban,

. a szakemberek által aláíľt, rendelkezésre állĺísi, valamint aľra vonatkozó ĺyi|atkozatai, hogy az
eljárlísba tciľténő bevonásáľól tudomiással bímak, teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalva.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t Vagy sza bá |yszerűen
meg hata lmazott képvise|ő a lá ĺrása)
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SZAKMAI ONELETRAJZ

9. számú mellék|et

-29 -



Szakértelem:

Jogosultság elérési ritvonala:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(saját keztĺ a|áiras)
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l0. számú melléklet

NYILATKozÁ.T
a szakembeľ ľendelkezésľe állásáľól

A|ulírott mint a(z)
(székheIy: ) aján|attevő/az a|kalmasság igazo|ására igénybe
vett más szeĺvezet álta| ajánlott szakember kijelentem, hogy
tudomássa| bírok arró|, hogy a fenti aján|attevő a ''Közétkeztetési szolgáltatas e|látása
diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével'' tárgyban kiílt ki5zbeszerzési e|járás
során a te|jesítéshez aján|ott.

Kijelentem továbbá, hqy az aján|at nyeftessége esetén képes vagyok do|gozni, és do|gozni
kívánok a szerződés teljes időtaftama során, az aján|atban szereplő beosztásban (feladatkörben),
me|yre vonatkozóa n az oné|etrajzomat be nyújtotta k.

Nyi|atkozatomma| k.lje|entem, hogy nincs más o|yan kötelezettségem a fent je|zett időszakra
vonatkozóan, ame|y a je|en szeződésben va|ó munkavégzésemet bármi|yen szempontból
akadá|yozná.

Keltezés (heĺység, év, hónap, nap)

(sajátkezű a|áírás)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:
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11. számú mel|ék|et

Nyilatkozat a rendelkezésre bocsátott konyhák tekintetében

A|ulírott mint a(z) . (cegnév) cégjegyzésre jogosu|t
képvise|ője - az e|járást megindÍtó felhívásban és a Dokumentációban fog|alt va|amennyi formai
és tarta|mi kovetelmény, utasÍtás, kikotés gondos áttekintése után <zenne|

kijelentem,

hogy a szerződés teljesítése során az a|ábbi főzőkonyhai kapacitásokat kívánom igénybe venni:

Je|en nyi|atkozatot Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat aján|atkérő á|ta| a

,,Közétkeztetési szo|gá|tatás e|látása diétas étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztéséve|',
targyában meghirdetett meghÍvásos közbeszerzési e|járásban, a részvéte|i je|entkezés részeként
tettem.

cégszeríi a|áírás

24 Aiźn|atkérőkizáró|aga míĺködéshez sziikséges összes éľvényes engedéllyel ľendelkező konyhát fogadja e| az
alkalmas ság igazo|źsár a.
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t,2.számű mel|éklet

MEGHATALMAZAS

A|ulírott

(székhely:

mint a(z)

) részvételre je|entkező/alvá|la|kozď az a|ka|masság

igazo|ására igénybe vett más szeľvezet 25 cégjegyzésre jogosult képviselője ezenne| meghataĺmazom

(szig'sz.: ;szül.: ;an.: ;|akcím:

-), 

hogy a ,,KcjzétkeztetésÍ szolgáltatás e|ĺátása diétiís

étkezetéssel és a tiíĺalőkonyhák fejĺesztésével,,tárgyban a Kbt. 89. s (2) bekezdés d) pontja szerint

hirdetmény kozzététe|éve| induló közbeszezési e|járás kapcsán készített részvéte|i jelentkezésünket

a|áír'ásáva| |ássa e|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata lm aző cégjegyzés re jogosu lt

képvise|őjének a|áírása)

(meghataImazott alá írása)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:

Lakcím: Lakcím:

25 A nyi|atkozattevő személye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
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