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aYárosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2015. június 08- ĺiléséľe
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Készítette: Ész-rEn Kft'., Jegyzői Kabinet, Humánszolgá|tatásiÜgyosztály
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s elfogadásáh oz e gy szeru szav azattóbbség szük sé ges.
Melléklet: 1. sz.bírá|ő bizottság tilésén készült dokumentumok

2. sz. ajźn|attételi felhívás

Tisztelt Y átosgazdálkodási es PénzĺisYi Bizottsás!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľész|etes ĺsmeľtetése

A Képvise|ő-testiilet a25512014. (xII.04.) számú hatźrozatának 4. pontjában döntĺjtt arró|, hogy a nevelési-
oktatĺási, a szociális, a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szo|-
gźůtatására vonatkozó közbeszerzési eljráľás kiírásáról, anyäri táborok közétkeztetési szolgáltatása kivételé-
vel. A Képviselő-testtilet a szo|gá|tatásra minimum évi bruttó 829.070,4 e Ft-ot, 4 éves időszakĺa
3.3|6.28|,6 e Ft-ot hatźtrozott meg, melyľe egýttal előzetes kötelezettséget vállalt, melynek fedezete az
ellátoĺak, étkezőktérítési dija, a központi kciltségvetés állami támogatása és az onkormányzat saját bevétele.

A szo|gáůtatźts becsült értéke bruttó 3.3|6.28|,6 e Ft. A Yárosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság a
|74/20|5. (III.02.) számúhatározatétban döntött aközbeszerzésekről sző|ő20|l. évi CVilI. törvény második
része szerinti hirdetménnyel induló, tźrgya|ásos közbeszeľzési eljrárrás megindításráľól, valamint elfogadta
részvételi felhívást.

A részvételi felhívás azBurópai Unió Hivataĺos Lapjában (TED) 20l5lS 059-|04017 számon 2015. március
20-źn(a részvételi felhívás aKozbeszerzési Ertesítőben 2015. március 25-én jelent meg a 4800/20|5 szźy
mon.
A részvéte|re jelentkezés bontiásának időpontja 2015. április 22. napjźn l0.00 óra volt.

A részvételre jelentkező neve, székhelye: PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft., 1l03 Budapest, Kőér u. 5.

A Bíráló Bizottság 20l5. június 4-éntartottülésén arésméte|ihaĺáľidőn belül beérkezettrészyételi jelentke-
zést a részvételi felhívásban megl,ntźlrozott alkalmassági követelményet valamint egyéb éľvényességi felté-
telek alapján megvizsgálta és álláspontja szerint az a|źbbi részvéte|re jelentkező nyujtott be alkalmas, egyben
érvényes részvételi j elentkezést; és az a|źhbi döntésľe tesz j avaslatot:

oEryhangrilag javasolják megállapítani, hogy a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. (1t03 Budapest
Kőér u. 5.) ľészvételre jelentkező alkalmas, egyben érvényes részvételi je|entkezést nýjtott be, illetve ja-
vasolja részére az aján|attételi felhívás megkiildését.

A Bíráló Bizottság Ĺilésérő| késziilt dokumentumok az előterjesztés 1. sz. mellék|etét, az aján|attéte|i felhívás
tervezete az e|őterjesztés2. sz. mellékletét képezi.

II. A beteľjesztés indoka

A közbeszerzési eljĺárásban szĺikséges a közbenső döntéshozatal.



III. A döntés cé|ja, pénzĺigyi hatása

A Képviselő-testület eleget tesz a köznevelési és szociális éęazat kozétkeztetés _ kötelező feladat _
elláĹásának. Fedezete a költségvetési szervek (Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központ, a Józsefvárosi
Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ)2015. évi költségvetésében biĺosított.

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormány-
zati rendelet 7. melléklet l.1. pont 1.1.3. alpontja szerint Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt köz-
beszerzési ügyekben aze|1átrás megindításáľól, eredmény megá||apítźłsĺáról, beszerzési ügyekben az eredmény
megálIapításĺáról.

Kéremaza|źbbihatáĺozati javas|atelfogadását.

Határozati javaslat

A Yátrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kozétkeztetési szolgáltatás elláüása diétás étkeztetéssel és a
tálalókonyhák fejlesztéséve|,,tárgyűközbeszerzési eljĺárásban úgy dönt, hogy

1. a PENSIO Minőségi Közétkez1etés Kft. (l103 Budapest, Kőér u. 5.) ľészvételre jelentkező a|ka|maS, egY-
ben éľvényes részvéte l i j elentkezést nyúj tott be

Felelős: polgármester
Haüáridő: 20l5. június 08.

2. elfogadja az e|óterjesztés 2. sz. mellékletét képező aján|attételi felhívást és megkiildését a PENsIo Minő-
ségi Közétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 9.) részére.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20 1 5. június 08.

A döntés végrehajtását végző szervezetiegység: Ész-xpn Kft.., Jegyzói Kabinet
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzetéte|mődjára: honlapon

Budapest, 20l5. jílnius 05. /.Eu {za7^}'X
dľ. Bojsza Kľisztina
ugyosztá'lyvezető

KÉszÍreľľs: Ész.rpR Kft ., Jegyzoi Kabinet
LpÍnrĺ,: HuvÁľszoLGÁLTATÁSI ÜcyoszrÁrY HuMÁNKAPCsoLATI IRooe,
PÉľzÜcuFEDEZnTETIGÉNYEL,IGAZoLÁS: 
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I. Általános információk
1. Ajánlatkérő: BUDAPEST rővÁnos vul. renÜnĺ :ozsrrvÁnosl oNKoRMÁruYznr (1oB2 BUDAPEST,
BAROSS U. 63-67.)

2. A közbeszeľzés tárgya: ,,Kozétkeztetési szo|gá|tatás e||átása diétás étkeztetésse| és a tá|alókonyhák
fejlesztéséve|,,

3. Eljárási cselekmény: Dontés a részvételije|entkezések alka|masságárő| a résłéte|i fe|hÍvásban meghatározott
alka|massági követe|ményet valamint egyéb érvényess{7i fe|tétetek a|apján, illetve az aján|attételi fe|hiivás
megküldéseről.

4. Az eljárást megindítására vonatkozó információ: Az Aján|atkérő a közbeszezésekrő| szóló 2011. évi
cuII. torvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. Második Része szerinti hirdetmény kozzététe|ével indu|ó tárgyalásos
kozbeszezési eljárás męlndítasára résaĺételi felhÍvást tett kózzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2o15/s
059-104017 számon 2015. március 20-án (a résłételi fe|hívás a Közbeszezesi Éftesítőben 2015. március 25-én
jelent meg 4800/2015 számon).

5. Helyszín: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. Po|gármesteri Hivata|

6. IdóponĘ 2015. júniusok"Ľ:00

7. A jegl1zőkiinyv felvételekorlelentévó szemé|'vek: Bírráló Bizottság alu|írott tagjai.

8. A közbeszezési eljárás cselekményeire vonatkozó informáciĺík:
Részvételre jelentkezés bontása: 2015. április 2f. napján 10.00 óra

9. Résľételre jelenü<ezó neve, székhelye, a ľésłételre jelentkezés paraméterei:

ĺ. Résľételi jelentkező neve: PENsIo Minőségi Közétkeztetés Kft.
Részvételi jelentkező székhelye: 11o3 Budapest, Kőér u. 5.

il. nrÁľvpóľus

A résryételi határidőn be|ü| beérkezett PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kfr. résaĺéteti jelentkezését az
résaĺétell felhívásban és dokumentációban meghatározott formai és tartalmi kritériumok a|apján megvizsgáltut a
résnĺéte|re jelentkező esetében hiánypotlás és felvilágosítas kérés elrende]ésére nem volt szüksę.

ilI. E|iárási dtintések

A részvételi határidőn belü| beérkezett részvételije|entkezést a résłételi felhívásban meghatiározott alkalmassági
kĺivetelményet va|amint egyéb érvényessegi fe|téte|ek alapján a Bí.á|óbizottsag megvizsgá|ta és ál|áspontja szerint
az alábbi résłételre je|entkező nyújtott be alkalmas, egyben érvényes részvételi je|entkezést; és az a|ábbi
döntésre tesz javaslatď:

o Egyhangúlag javaso|juk megál|apítani, hogy a PENsIo Minőségi Közétkeztetés Kft. (1103
Budapest Kőér u. 5.) résłételre je|entkező alka|mas, egybn érvényes résłéte|i jelentkezést
nyújtott be, illetve javasolja részére az ajánlattéte|i felhÍvás megküldéset.

Kmf.

Bírá|ó Bizottság tagjai:
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BIRALATI LAP

I. Áttalános információk
1. Ajánlatkérő: BUDAPEsT rővÁnos VIII. KERÜLET JóZsErvÁnosl oruronľłÁĺĺrzAT (1082 BUDAPEsT,
BAROSS U.63-67.)

2. A közbeszerzés tárgya: ,,Kózétkeztetési szolgáltatas e||átása diétás étkeztetéssel és a tá|a|ókonyhák
fejlesztésével,,

3. A ktizbeszerzési e|járás cse|ekményeire vonatkozó információk:
Részvételre je|entkezés bontasa: 2015. ápri|is 2f. napján 10.00 óra

4. Résľételrc jelentkező neve, székhelye, a részvéte|rc jetentkezés paraméterei:

1. Részvételi jelentkező neve: PENsIo Minősegi K.izétkeztetés Kfr.
Részvételi jelentkező székhe|ye: 11o3 Budapest, Kőér u. 5.

il. ľlrÁľYpóruąs

A résłételi határidőn belül beérkezett PENsIo Minőségi Közétkeztetés Kft. részvételi je|entkezését az
résaĺéteIi fe|hĺvásban és dokumentációban meghatározott formai és tarta|mi kritériumok a|apján megvizsgáltam, a
résłéte|re jelentkező esetében hiánypótlás és felvilágosítas kérés e|rende|ésére nem vo|t sziikség.

. Eliárási döntések

A résłéte|i határidőn be|ül beerkezett részvéte|ijelentkezést a részvéte|i fe|hÍvásban meghatározott a|kalmassági
követe|ményet valamint egyéb éĺvényessegl feltéte|ek a|apján męvlzsgá|tam es á|láspontom szerint az alábbi
résłételre jelentkező nyújtott be a||olmas, egyben érvényes résaréte|i jetentkezést; és az a|ábbi döntésre teszek
javaslatot:

. Javaslom megá|lapítani, hogy a PENSIO Minőségi KČizétkeztetés Kfr. (1103 Budapest, Kőéľ u. 5.)
résaĺételre jelentkező a|kalmas, egyben érvényes részvéte|i je|entkezést nyújtott be, i|letve javaso|ja
részére az ajá n lattéte| i felhÍvas meg kü ldesét'

Budapest, 2015. június 0tt.

iQ-ĺ.. \p-.-liĺwL^--"'71""""""""""v (név)
Bírá|ó Bizottság tagja



BIRALATI LAP

I. Á|talános információk
1. Ajánlatkér& BUDAPEsT rővÁnos uII. KERÜLET JózsErvÁnost oNronMÁÍlrZAT (1oB2 BUDAPEsT,
BAROSS U. 63-67.)

2. A kőzbeszerzés tárgya: ,,Közétkeztetési szolgá|tatás e|látása diétás étkeztetésse| és a tá|alókonyhák
fejlesztésével,,

3. A közbeszerzési eIjáľás cse|ekményeire vonatkozó információk:
Résalételre je|entkezés bontása: 2015. ápri|is ff. napján 10.00 óra

4. Részvételrc jelentkező neve, székhelye, a ľészvétetre je|entkezés paramétere!:

1' Résłéteti jelentkező neve: PENsIo Minőségi Kiizétkeztetés Kft.
Részvéte|i jelentkező székhelye: 11o3 Budapest, Kőér u. 5.

u. ľrÁľvpórus
A résaĺéte|i határidőn be|ü| beérkezett PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kfr. részvéte|i je|entkezését az
résaĺéte]i felhívásban és dokumentációban meghatározott formai es tartalmi kritériumok a|apján megvizsgá|tam, a
részvéte|re jelentkező esetében hiánypot|ás és fe|vllágosítas kérés elrendelésére nem vo]t szĹikseĺg.

. Eliárási dtintések

A résaĺételi határidőn be|ül beérkezett résaĺételijelentkezést a résłételi fethí'vásban męhatározott a|ka|massági
kĺivetelményet va|amint egyéb éľvényessegi feltételek atapján megvizsgáltam és á||áspontom szerint az a|ábbi
résłételre jelentkező nyújtott be alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést; és az alábbi dĺintésre teszek
javaslatot:

. Javaslom megá|lapítani, hogy a PENSIO Minőségi Kiizétkeztetés Kfr. (1103 Budapest Kőér u. 5.)
résłételre jelentkező alkalmas, egyhn éľvényes résłételi jelentkezést nyújtott be, i||ewe javaso|ja
részére az ajá n lattéte|i fe| hívás meg kĹi ldéset.

Budapest, 2015. június ott.

4- ' l,
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Bíráló Bizottsag tagja



BIRALATI LAP

I. Áltatános információk
1. Ajánlatkérő: BUDAPEsT rővÁnos uII. KERÜLET JoZsEFVÁRosI oruronNÁľYZAT (1082 BUDAPEST,
BAROSS U. 63-67.)

2. A kozbeszerzés tárgya: ,,Közétkeztetési szolgá|tatas el|áÉsa diétás étkeztetésse| és a tála|ókonyhák
fejlesztésével,,

3. A kiizbeszerzési e|járás cselekményeire vonatkozó információk:
Résaĺételre jelentkezés bontása: 2015. április 22. napján 10.00 óra

4. Részvételrc jelentkező neve, székhelye, a részvételrc jelentkezés paraméterei:

1. Részvételijelentkező neve: PENsIo Minőségi Közéü<eztetés Kft.
Részvételi jelentkező székhe|ye: 11o3 Budapest, Kőér u. 5.

il. nrÁľvpónĺs

A részvéte|i határidőn be|ül beérkezett PENSIo Minőségi Kiizétkeztetés Kfr. részvételi je|entkezését az
részvételi felhÍvásban és dokumentációban meghatározott formai es tartatmi kritériumok atapján megvizsgá|tam' a
résaléte|re jelentkező esetében hiánypotlás és felvi|ágosítas kérés elrende|ésére nem volt szükseg.

. Eljárási dtintések

A részvételi határidőn belül beérkezett résaĺéte|ijelentkezést a részvételi felhívásban meghatározott alkalmassági
kovetelményet valamint egyéb éruényességi fe|tételek alapján męvizsgáltam és á|láspontom szerint az alábbi
résaĺételre je|entkező nyújtott be alkatmas, egyben érvényes részvételi je|entkezést; és az alábbi döntésre teszek
javaslatot:

. Javaslom megál|apítani, hogy a PENSIO Minósegi Közétkeztetés Kfr. (1103 Budapest, Kőér u. 5.)
résnlételre je|entkező alkatmas, egyben éruényđs résaléte|i jelentkezési nyújtott be, i|letve javasoljá
részére az ajá n|attétet i felh ívás meg kĹi ldéset.

Budapest, 2015. június ott.

(név)
Bíráló Bizottsag tagja
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Bĺľálóhiaqttságiüĺfu.m.*|

a BUDAPEST rővÁnos vlil. rrnÜLeĺ rózservÁRosl öľronmÁNrzAT (1082
BUDAPEST' BARoss U. 63-67.), mint aján|atkérő á|ta| az alábbi beszezés tárgyában
meg i nd ított kozbeszezési eljá rásba n a Bír.á lóbizottság i Ü lésről

A közbeszezési eljárás tárgya: ,,KözétkeźetésÍ zolgiílbtiás eIIátáę dÍétiás étkeztetésęl
és a tiő la lókon yhá k fejleúéével,,

2015. iÚniu5 o\. łtt.
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ALAPINFonmÁcróx ł xozsrszrnzÉsr ruÁnÁsnol

Az Aján|atkérő, Jőzsefvárosi onkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hqy az Európai Unió
Hivata|os Lapjában (TED) .ben 2015/s 059.1o4oL7 számon közzétett eljárást megindító
fe|hívás, va|amint jelen, 2015. napján megkü|dött aján|attéte|i fe|hĺvás,
va|amint a dokumentációban |eíftak szerint tegye meg aján|atát a je|en közbeszerzés tárgyát
képező fe|adatok megva ĺósításá ra.

Aián|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi onkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros.hu

Az e|járás típusa:
A Kb.t. Második Része szerinti hirdetmény közzététe|éve| induló tárgyalásos közbeszerzési e|járás.
A hirdetmény közzététe|ével induló tárgyalásos e|járás o|yan, két szakaszbo| álló közbeszerzési
^|:1-1^ ^*^r.'.^t- ^|^: -A^^,AŁ^|i.-^|..^-'(t.^^ ^- ^j{..|^ł|,A-x ^ -A^^,A+^|-^ ia|^^+|.^-A^^|, 

^EUo| o)' o| | lEly| rEN E|5L,' I EJZVęLE|| ĐZo|\oJLaĺJa|| aL aJa| ||qLNę| v o l EJZ.YELE|| E JE|EI |LNEZU| ĺEN o
szeaődés te|jesíEésére való a|ka|masságáró| vagy a|ka|mat|anságáró| dont, míg az e|járás
másodit aján|attéte|i szakaszában az alka|masnak minősített és aján|attételre fe|hÍvott
részvéte| re je|entkezőkkel tá rgya I a szerződés fe|téte|ei ről.

E|iárás nve|ve:
Jelen kozbeszezési e|járás kizáró|agos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok ajánĺattevő álta|i fele|ős fordítasát is e|fogadja.

Az e|járás tárgya:
Kozétkeztetési szo|gá|tatas e||átása diétás étkeztetésse| és a ta|a|ókonyhák fejlesztésével.

A szeződés időtaftama:
Aszerzffiéskötéstő| számított 48 hónap. (A beruházással érintett 32 db tá|alókonyha tekintetében
a beruházás értéke aján|atkérőné| kerü| aktivá|ásra, azéft nyeftes aján|attevő semmi|yen külön
e||entételezésre nem jogosu|t. A fej|esztéseket beruházásokat a szeęődés hata|ya alatt,
legfe|jebb 48 hónap a|att ke|l e|végezni. A fej|esztési fe|adatok kivite|ezése során, azzal
párhuzamosan a közétkeztetési szolgáltatást fo|yamatosan te|jesítni kell. A fejlesztéset
beru házások e|végzése a szeződés meg hossza bbítasá na k fe|téte|e. )

Egyéb rende|kezések:
Amennyiben az aján|attéte|i fe|hÍvás és jelen dokumentáció között e||entmondás merÍil fe|, úgy az
aján|attételi fe|hÍvásban kozo|teket ke|| mérvadónak tekinteni.

Az e|járás során fe|merülő, a részvéte|i, az ajánlattéte|i fe|hívásban és dokumentációkban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| sző|ő 2011. évi cvm. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
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AJAN LATTETELI FETHIVAS

Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Hivatkozás a közzétett részvételi fe|hívásra és közzétételének napja:
Aján|atkérő a Kbt. második része szerinti hirdetmény közzététe|éve| induló tárgyalásos
e|járás megindítására, részvéte|i (e|járást megindíto) fe|hÍvást adott fe| az Európai Unió
Hivatalos Lapjában (TED) .ben 2015/s 059.104oL7,2015' március 20. napján.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja.' határideje' annak
beszerzési helye és pénzÍigyi feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rende|kezésére.
Aján|atkérő a dokumentációt az aján|attételi fe|hívas megkü|déséve| egyidejű|eg
e|ektronikus úton is továbbítja aján|attevők részére.
A dokumentáció papír a|apon is átvehető az Ész.reR Kft. (1026 Budapest Pasaréti út 83'
BBT irodaház) titkárságán szemé|yesen vagy meghata|mazott útján munkanapokon 9.00-
15.00 óráig (aján|attéte|i határidő napján 9.00-10.00 óráig).

A részvételi felhívásban e|őíńakkal iisszhangban . ha sziikséges. az aján|athoz
csatolandó azon igazo|ásot nyilatkozatot dokumentumok meghatáľozág,
amelyek igazolját hogy az ajánlattevĘ illetve alváIlaIkozója és az alkalmasság
igazolásában részt vevő szeruezet az ajánIattételi szakaszban sem tartozik a
kizőrő okok hatálya alá:
Az aján|attevőnek cĄ7szerűen a|áílt kifejezett nyilatkozatot ke|| csatolnia a benyújtandó
ajánlatában annak igazo|ására, hogy a részvéte|i szakasz óta az ajánlat benyújtásáig nem
következett be oĺyan vá|tozás. melv a|apján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok hatálya alá
kerĹi|t az aján|attevő il|etve a|vá||a|kozóĺa és az a|ka|masság igazolásában részt vevő
szeĺvezet. Az ajánlathoz nem kel| csatolni azokat az ioazo|ásokat, nyilatkozatokat,
ame|yeket aján|attevő a részvéte|i ie|entkezéshez már csatolt, kivévą ha a korábban
benyriitott igazolás vaqy nyi|atkozat már nem a|ka|rnas az e|őírtak bizonvítására.

5. A szerződés meghatárczása, amelynek megkötése éľdekében a közbeszerzési
eljá rást lefolytatjá k:
Közétkeztetésĺ szolgá|tatás ellátása diétás étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztéséve|

6. Az aján|attételi hatáľidő:
2015. ora.

|z aján|at benyújtásának címe:
Esz-KER Kft. titkárság
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház

Az ajánlattétel nyelve, illetve annak feltůintetése, hogy a magyar nyelven kívül
más nye|ven is benyújtható-e az ajánlat:
Je|en kozbeszezési eljárás kizárólagos hivatalos nye|ve a magyar. Más nye|ven nem
nyújtható be az ajánlat. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő á|taIi fe|elős fordítasát is e|fogadja.

7.
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9. Az ajántat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelen|étľe
iggosultak:
ESZ-KER Kft. titkárság
1026 Budapest Pasaréti út 83. BBT irodaház,tárgya|ő
Ideje: 2015. 

- 

óra.
Kbt. 62. $ (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosu|tak je|en |enni.

10. Az ajánlati kötöttség minimális időtaftama: 30 nap a tárgya|ások befejezésétő|
számítva.

LĹ. M, első táľgyalás időpontja és lefolytaÉsának menete:

Aján|atkérő rĘzíti, hogy a szeződéses fe|téte|ekrő|, va|amint műszaki kérdésekrő|, valamint
a pénzügyi és egyéb fe|téte|ekről kĺvan tárgya|ni az aján|attevőve| egy tárgya|ási kör
keretében, aho| az aján|attevőve| szóban és ír.ásban tárgya| a bírá|ati szempont(ok)ra tett
megaján|ásokró| is, hogy aján|atkérő a legkedvezőbb feltételekke| köthessen szeződést.

Több tárgya|ási kor esetén, az utolsó tárgya|ás vegén aján|ati kotöttség jön létre.

A tárgya|áson aján|attevőt a nevében nyi|atkozattéte|re és köte|ezettségválla|ásra jogosuĺt
személynek ke|| képvise|nie. A képviseleti jogosu|tságot ajánlattevőnek a tárgya|ás
megkezdésekor igazolnia ke||.

Ajánlatkérő egy a|kalomma| kí'ván tárgya|ni az ajánlattevőve|, azonban fenntaftja magának a
jogot arra vonatkozó|ag, hogy amennyiben szükégesnek íté|i, további tárgya|ásokat taftson.

Amennyiben az Aján|atkérő úgy íte|i meg, hogy további tárgyalási fordu|ók megtaftása
sztiKéges, úgy ennek tényérő| az ajánlattevőt az e|ső tárgyalási fordulón fogja értesÍ|eni a
kovetkező tárgya|ási fordu|ó időpontjának a megje|ö|ésével. Az aján|ati kötöttség időtartama
ez esetben a vég|eges aján|at megtételétő| számílott 30 nap.

A vég|eges aján|atok megtéte|ét Aján|atkérő vagy:
- a tárgya|ás keretében teszi kötelezővé o|y módon, hogy az aján|ati kötottséggel terhe|t

megaján|ást tarüaImazó fe|olvasó|apot |ezáft borítékban kell aján|atkérő képvise|őjének
átadni a tárgyalás lezárásaként, ĹlgY, hogy annak tafta|ma a borítékok felbontásáĺg
Aj á n I atkérő számár a n e vá |j o n hozzáf érhetőv é,

- a tárgya|ás befejezését aján|attéte|i határidő tűzésével követő néhány
munkanapon be|ü| teszi köte|ezővé, úgy, hogy annak tafta|ma a vegső aján|atot
taľta|mazó boríték felbontásáig Ajánlatkérő számára ne vá|jon hozzáférhetővé.

A Kbt. 92. s (5) bekezdése alapján, az Aján|atkérő fe|hÍľja a figyelmet arra, hogy a tárgya|ás
során a kozbeszerzés tárgya és fe|téte|ei nem változhatnak olyan módon, hogy:

a) a részvéte|i felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közolt
fe|téte|ek olyan je|entős mértékben módosu|nak vagy egészü|nek ki, amely tozítja a
versenyt vagy séti a gazdasági szerep|ők esé|yegyenlőségét, kü|önösen ha az új
fe|tételek ismerete alapvetően befo|yáso|hatta volna az érdeke|t gazdasági szereplők
arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszeaési e|járásban tudnak-e részvéte|re
jelentkezni, Vagy a változás következtében valamelyik aján|attevő nem |enne képes a
tá rgya |á sok befejezésével vég |eges ajá n latot ten n i,

b) az éftéke|és szempontjai vagy módszere változna.

Az e|ső tárgya|ás időponUa, va|amint a tárgya|ás he|yszíne:
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Az e|ső tárgya|ás időoontja: az Aján|atkérőnek a Kbt. 93. s (2) bekezdése szerinti döntésérő|
szóló kiéńesítést követő kettő munkanapon be|ü|'
He|yszín: Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat 1082 Budapest
Baross u. 63-67. III. emelet 320. tárgya|ó.

12. Bírálatiszempont:
Az aján|atok éńéke|ési szempontja je|en e|járásban a legaIacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás (Kbt. 71. 5 (2) bekezdés a) pont).
A legalacsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás értékelési szemponton be|Ü| az Aján|atkérő a
megaján|ott e||enszolgá|tatásokat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legalacsonyabb
el |enszolgá |tatást taĺta I mazó ajá n |atot vá |asĄa ki.
A vá||a|ásokat úgy ke|| megadni, hogy azok, taĺta|mazzanak minden járu|ékos kö|tséget
fÚgget|enti| azok formájátó| és forrásátó|, p|' VAM, különboző dijak és i||etéket stb.
Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak te|jes köríÍnek ke||

|ennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia va|amennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskotés valutaneme is
csak ez lehet.

13. Egyéb információk:
1. Az aján|atkérő je|en eljárás keretében benyújtandó va|amennyi dokumentumot egyszerű
máso|atban is elfogadja, azonban az ajánlatnak taÉalmaznia kell az ajánlattevő
ercdeti aláíÉ nyi|atkozatát a Kbt. 60. s (3) bekezdéséľe.
2. Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronĺkus úton ke|| a jelen
felhívásban és a dokumentációban meghatározott taĺta|mi, és a formai követe|ményeknek
megfele|ően e|készítenie és benyújtania :

. az aján|at papír alapú péĺdányát zsinórra|, lapozhatóan ossze ke|| fíjzni, a csomót
matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricát |e kell bélyegezni,
vagY az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bélyegző, i||ető|eg

az a|áírás |egalább egy része a matricán |egyen;
. az ajánlat oĺdalszámozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a

szoveget vagy számokat vagy képet tartalmazó o|da|akat számozni, az üres o|dalakat nem
kell, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számoznL Au
ajánlatkérő az ettő| kisméńékben e|térő számozást (pl. egyes o|da|akná| a lA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a taŕa|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéfte|műen
azonosÍtható és az iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kisméftékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való
tajékozódása, il|etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében sztikéges;

. az aján|atnak az e|ején taĺtalomjegyzéket ke|| tafta|maznia, me|y a|apján az ajánlatban
szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján megta|á|hatóak;

. az aján|atot záft csomagolásban, egy eredeti - papír a|apú - pé|dányban, továbbá 3 db a
papír alapú pé|dánnya| mindenben megegyező e|ektronikus máso|ati pé|dányban ke|l

elektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani;
. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegén a|á ke|| 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)tő| ír.ásos fe|hata|mazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan olda|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosÍtásná| is
kézjeggye| ke|| e||átni;

. a zárt csomagon Józsefuárosi önkormányzat - Közétkeztetés', valamint: ,,Csak
közbeszerzési e|járás során, az ajánlattéte|i határidő |ejártakor bontható fe|!', megje|ölést
kell feltrintetni.

3, pr. aján|atokat ír.ásban és záftan, a fe|hívas á|ta| megjelö|t kapcso|attaftási pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani az ajánlattételi határidő
|ejáŕaig. A postán feladott ajánlatokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ül
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benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i hataridő |ejáĺtát mege|őzően sor
kerül. Az aján|at, il|etve az azza| kapcso|atos postai kü|demények e|vesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terhe|i.
4. Az aján|athoz csato|ni ke|l:

- a cégjegyzésre jogosu|t szemé|y(ek) a|áírási címpéldánya(i)t (a|áĺrás mintáit), abban az
esetben, ha az ajánlatot a|áír.ó személy eltér attó|, akĺ a részvéteĺi jelentkezést írta a|á.
Cégjegyzésre nem jogosu|t köte|ezettségvá||aló(k) esetében az erre vonatkozó, a
megbízott a|áírását is taĺta|mazó írásos meghata|mazást is csato|ni szÜkséges,

- az aján|athoz csato|ni ke|| az aján|attevő vonatkozásában a cégbír.ósághoz benyújtott
vá|tozásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cegbír.óság á|ta| megkÜ|dött
igazo|ást - amennyiben re|eváns

5. Az aján|attevő a dokumentációban meghatározottakka| kapcso|atban a Kbt. 45. 5 (3)
bekezdésében meghatározott határidőn be|ü| írásban kĺegészítő információkéft fordu|hat az
ajánlatkérőhoz, aki a kéft információt be|átható időn be|Ĺi|, de legkésőbb az ajánlattéte|i
határidő |ejárta e|őtt 5 nappal írásban megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi
aján|attevő megkapja. A kiegészÍtő tájékoztatas írásban kérhető. Amennyiben a kére|em a
vá|aszadási határidőt mąe|őző .itödik napnál később kerü|t benyújtásra, a kiegészítő
L!:ll--J-L!- ---t- -t.l--- t.--.'..r 

----)!^-- 
L- -- - -!^-.!L^tr L-L!-1J!! r-:!r!L *---r,!-,.!--tdJę|(UZL.l|.d5 LsdK c|K|\Uĺ Kęĺu| l||ęgcludsĺd, l|cl dL d ĺęszvętęl| l|dLdĺ|uU |ęJclĺl.dt ĺllegeluzueĺ|

még |ehetséges. Aján|attevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kére|emben fog|a|t kérdéseit a
kiegészíEő tajékoztatás iránti kére|em előterjesztéséve| egyidejű|eg, a kiegészítő tájékoztatás
ruga|mas nyújtása érdekében szÍveskedjen e|ektronikus úton, szerkeszthető formában a
titka rsa g @eszker.eu e-mai I cím re is elj uttatni.
6. Fordítas: az aján|atban va|amennyi igazolást és dokumentumot magyar nye|ven ke||

benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
á|ta|i fe|e|ős fordítasát is kote|es elfogadni.
7.lrányadő Jog: a jelen aján|attéte|i fe|hÍvásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésrő| sző|ő 20tI. évi CVIil. töĺvény és végrehajtási rende|eteinek e|őírásai
szerĺnt ke|l eljárni.
8. Aján|atkérő nem teszi lehetővé projekttársaság |étrehozását.
9. pe aján|atkérő előíqa, hogy az aján|attevő tájékozodjon az adőzásra, a
környezetvá1e|emre, az egészségvédelemre és a fogyatékosságga| é|ők eséĺyegyen|őségére,
va|amint a munkavá||a|ók váJe|mére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan
kote|ezetlségekrő|, ame|yeknek a teljesÍtés helyén és a szeződés teljesítése során meg ke||

felelni (Kbt. s4. 5).
1o. Aján|atkérő kéri ajánlattevőt, hogy ajánĺatához csato|jon je|en kozbeszezési e|járás
tárgyára vonatkozó szeę&és teruezetett. FelhÍujuk ajánlattevő figye|mét, hogy a
szeződésteruezetet a dokumentációban szerep|ő szeződéses fe|téte|ek a|apján készítsék e|.
Kérjü|Ý hogy a becsatolt szeződéstervezet taľta|mazza az ott |eíftakat. A
szeződésteruezetnek tafta|mĺ|ag meg ke|| fe|e|nie a dokumentációban ĺsmertetett
szeződéses fe|téte|eknek. Aján|atkérő kéri aján|attevőt, hogy elektronikus másolati
pé|dányban ajánlatához csato|ja jelen kozbeszerzési e|járás tárgyára vonatkozó szerz&és
teľvezetét szerkeszthető (. word) formátu m ba n.
11' Aján|atkérő helyszíni bejárást nem taft.
Ĺ2. Az aján|attevő köte|es az aján|athoz csatolnia szakmai ajánlatát, s benne a téte|es
ko|tségvetését va|amint a fej|esztések e|végzésének ütemezését taftaImazó javaslatát.
13. Ajánlatkérő a jelen e|járásban va|ó aján|attételt ajánlati biztosítek adásához köti, melyet
a Kbt. 59.s (2) szakaszában meghatározott módon ke|| rendelkezésre bocsátani a vég|eges
aján|attéte||e| egyidejű|q. Aę aján|ati biztosÍtéknak a vég|eges ajánlattételre meghatározott
határidő lejártató| az aján|ati kötottség |ejáŕanak napjáig kel| éruényben |ennie.
Az aján|ati biztosíték osszegszerűen meghatározott méftéke 1.000.000,- Ft, azaz egymi||ió
forint. Az aján|ati biztosÍtékra vonatkozó további fe|téte|ek a Dokumentációban találhatók.
14. Aján|atkérő az e|járás során a hiánypótlás |ehetőségét a Kbt. 67. $ rende|kezéseinek
megfe|elően te|jes korben biztosítja.
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15. Az. e|járás nyertese az az aján|attevő, ame|y az eljárást megindíto felhÍvásban
meghatározott éľtéke|ési szempont a|apján a |ega|acsonyabb összegű e||enszolgá|tatást
tarta|mazó aján|atot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. I24. s (4) bekezdése a|apján az e|járás
nyeĺtesének vissza|épése esetén az aján|atok éĺtéke|ése során a következő |egkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősÍĽett szeruezette| köti meg a szerz&ésL, amennyiben azt az ajánlatok
e|bírá|ásáró| szóló írásbe|i osszegezésben megjelöli.
16. Aján|atkérő az e|járás eredményérő| a Kbt. 77. s e) bekezdés szerint tájékoztatja az
ajánlattevőket. A szeződéskötés időpontjára a Kbt. I24.5 (5)-(6) bekezdése azirányadő.
17. Jelen fe|hívásban és a Dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt. az
irányadó.

14. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2075.
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbĺí| á||:

t. xöľrr: n,rÁľuľrÉĺeu FELHÍvÁs
2. röľeľ: Úruurłĺo łz ÉnoexELT GAzDAsÁcr szEREPLór nÉszÉnr
3. xöľrr: szepzőoÉsEs FEITÉTELEK
4. röľtr: n,rÁľloľľ rcnzońs. És ľyrurxozłrmrľľÁr
5. xöľrr: uĺiszłxr l-eÍnÁs

öná|ló me!!ék!et:
- Az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott - az ajánlattételhez szÜkséges -

egyéb dokumentumot adatok

Ĺ.2. jeien cjokumentáció nem mincjenben ismétĺi meg az ajániattéteii ieihÍvásban iogiaitakat, a
dokumentáciő az aján|attételi fe|hÍvassa| együtt keze|endő. Az aján|attevő kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációt és annak minden kiegészítését,
ame|y eset|eg az ajánlati időszak a|att kerĹil kibocsátásra, va|amint, hogy megbízható
információkat szerezzenek be minden o|yan körÜ|mény és kote|ezettség vonatkozásában,
ame|y bármi|yen módon is befo|yásolhatja az aján|at természetét vagy je||emzőit.

1.3. Az ajánlattevőnek a dokumentációban közö|t információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niĹit ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (alvá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazolásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attételre, és az abban |eírt szo|gáltatások cé|jára.

2. KIEGÉSZÍTőľn'lÉxozľnrÁs

2.t. Bármely gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszerzési eljárásban aján|attevő lehet - a
megfe|elő aján|attétel érdekében - az ajánlattéte|i felhÍvásban, va|amint a dokumentációban
fogla|takka| kapcso|atban íi.ásban kiegészíEő (értelmező) tájékoztaÉst kérhet az
aján|atkérőtő| vagy az álta|a meghatározott szervezettő|,

2.2. Aján|attevő kiegészítcí tájékoztatast kérhet az aján|ati fe|hívásban és dokumentációban
fog|a|takka| kapcsolatosan a Kbt. 45. $-ban fogla|tak alapján. Aján|atkérő nem váĺ|a|
fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentácĺót nem vá|totta ki és kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit melyekre a kiegészÍtő
tajékoztatás megadását várja és ezálta| Aján|atkérő nem képes a tajékoztatás
cé|szemé|yhez töfténő megkti|désére (vagy téves címre kÜ|di meg a tájékoztatást).

2.3. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attartiasi pontokon szerezhet:

ESZ.KER Kft.
1026 Budapest' Pasaréti út 83. Titkárság

Telefon : +36L I 788-8931
Faxr +3611789-6943

E-mail : titkarsag@eszker.eu
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3.r.

3.2.

4.

4.1.

A kiegészíĽő tájékoztatás te|jes taľta|máthozzáférhetővé ke|| tenni, illetve meg ke|| kÜ|deni
va|amennyi gazdasági szerep|ő részére. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősü|
kézbesítettnet ha a gazdasági szerep|ő a kiegészĺtő tájékoztatást akár telefax, emai|, vagy
akár szemé|yes kézbesítes útján megkapta, vagy szabá|yszerű étesítés me||ett nem vette
át.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az aján|attevőnek ha|adéktalanu| vissza kell
igazolnĺa. A kĺegészítő tájékoztatások kézheaĺéte|e visszaigazo|ásának e|mu|asztása esetén
az aján|attevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészilľő tájékoztatásokat nem kapta meg
hiányta|anul határidőre. KérjLik a Tiszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a
o6-1ĺ789-6943-as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mail címre ktildjenek
visszajeIzést!

A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|előssége, hogy o|yan te|efax-elérhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|előssége, hogy a szervezeti egységén belü| a kiegésziltő
tajékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS És ľoľzuLTÁcIó

Aján|atkérő konzultációt és he|yszíni bejárást je|en e|járásban nem taft.

Aján|atkérő he|yszíni bejárást je|en e|járásban nem tart.

AZ A'AN TATOK BENYUJTASA

Az aján|attevőnek a Kbt-ben, az aján|ati fe|hĺvásban, i|letve je|en dokumentációban
meghatározott taftalmi és formai követelmények maradékta|an figye|embevételéve| és az
előírt köte|ező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban együttesen:
me||ék|etek) becsato|ásava| ke|| ajánlatát benyújtania.

Ajánlatkérő az ajánlattéte| megkönnyíEése érdekében az iratmintákat és a szeződéses
feltéte|ek szovegét e-mai|-en is megkü|di ajánlattevő részére, azza|, hogy e|sőd|egesen a
nyomtatott formában átadott dokumentáció taftaIma tekintendő irányadónak, és
ajánlatkérő semmifé|e fe|e|ősséget nem vá|laI az e|ektronikus iratok sérrilésébő|,
megrongálodásából fakadó károkért. Aján|attevő külön kérésére (p|. e-mai| cím hiányában)
az elektronikus dokumentumokat CD |emezen is rende|kezésre bocsátja ajánlatkérő. Je|en
dokumentáció nem mindenben ismétli meg az aján|atĺ felhívásban fog|a|takat, ezéĺt
hangsú|yozzut hogy az ajánlati dokumentáciő az aján|ati felhÍvássa| egytitt keze|endő. Az
ajánlati fe|hÍvas és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges e||entmondása esetén a
fe|hÍvasban szerep|ők az irányadőak. A dokumentáció papíra|apú és e|eKronikus vá|tozata
kozül a papíra|apú az irányadő. Ajánlattevő köte|ezettségét képezi _ az aján\ati felhÍvás és
je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását kovetően - az ezekben fog|alt va|amennyi
e|őírás, formai kovete|mény, kikötés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betaftása,
va|amint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatas-kérésre adott aján|atkérői vá|aszok
figye|embevéte|e. Aján|attevő koteles az aján|ati fe|hívásban, a dokumentációban és
aján|atkérő á|tal a teljesí!ésse| kapcsolatban - szo|gá|tatott minden információ
pontossá gá ró| meggyő ződni,

Formai e|őírások:
. az aján|at papír a|apú pe|dányát zsinórra|, |apozhatóan ossze kel| fűzni, a csomót
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4.5.

matricáva| az aján|at első vagy hátsó |apjához r@zíteni, a matricát le ke|| bé|yegezni,
vagY az aján|attevő részérő| erre jogosultnak alá ke|| írni, ú9y hogy a tÉ|yegző,
i||ető|eg az a|áírás legalább egy része a matricán |egyen;
az aján|at o|da|számozán eggye| kezdődjön és olda|anként növekedjen. E|egendő a
szoveget vagy számokat vagy képet tafta|mazó o|daĺakat számozni, az Üres o|dalakat
nem kell, de lehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke|l, de lehet számoznl. łe.
ajánlatkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (p|. egyes oĺdaĺakná| a lA, ĺB
o|da|szám) is e|fogad, ha a taŕa|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéĺte|míÍen
azonosítható és az iratok helyére egyérte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;
az aján|atnak az elején (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot követően) tafta|omjegpéket ke||

taŕa|maznia, me|y a|apján az ajánlatban szerepĺő dokumentumok o|da|szám alapján
megta|á|hatoak;
az ajánlatot záĺt csomago|ásban, egy eredeti - papír a|apú . pé|dányban, továbbá 3 db
a papír a|apú pé|dánnyal mindenben megegyező e|eKronikus máso|ati pé|dányban ke||

elektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani;
^' ^ł4'^|^Tl.^^ |A.,A *i^.łaą ..t^|.'.*^^},.t^ł /ńr'i|Ąłl.^-^ł^A ^ .,A^A^ ^|4 l,^|| í.^i- .-oL c,)ą|||oLL,oIl |EY\,' ||||ĺ|LtE|l LlU|\u|||E||Lu|||lJL \lIy||oL|\L'Z'G|LvL,l o vęgElI q|q Nę|| ||ll|a cIL

adott gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos fe|hatalmazást kaptak;
az ajánlat minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosí|ást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|áíró személynek Vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggye| ke|| e||átni;
pe. ajánlatokat zárt, sérü|ésmentes csomago|ásba he|yezve ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biztosÍlani ke||, hqy az aján|at egyes pe|dányai egytitt maradjanat
egyéĺtelműen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abbó| semmit ki nem
vettet és/vagy abba semmit be nem tettek, és a csomagolás kü|ső fe|ületén
megje|ö|hetőek |egyenek a következő pontban fe|sorolt adatok;
a zárt csomagon ,Józseńrárcsi önkormányzat - Közétkeztetés'' va|amint: ,,Gak
kcjzfuszelzési eljárás során, az ajánĺattéteĺĺ hatiáridő lejártakor bontható fel!,,
megje|oĺést ke| | feltr'intetni.

Az aján|at nem taŕalmazhat beto|dásokat tör|éseket és átír.ásokat, az aján|attevő á|ta|

e|kovetett hibák szĹikséges korrekcióinak kivéte|éve|, amely esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áírő személynek, vagy szemé|yeknek kézjegyükke| kell e|látni.

Az aján|atokat írásban és zártan, a fe|hívás által megje|o|t kapcsolattartási pontban
megadott címre köalet|entj| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
|ejáftaig. A postán, futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attéte|i határidő lejártaig sor kerü|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai
kü|demények elvesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az ajánlatok benyújtásának heĺye és határideje:

Ész-xen Kfr., titkárság
1026 Budapest' Pasaľéti út 83. BBT irodaház

2015.

Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy ajánlataikat munkanapokon 9-15 óra kozött adják le,
az ajánĺattéte|i határidő lejártanak napján 10 óráig.

Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az aján|atok taftalma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.7.
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4.9. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását íia e|ő, ez
esetben a 4. kotetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük fe|használni és megfe|e|ően
kitö|tve az aján|athoz me||éke|nĺ.
Az ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta helyett, annak tafta|mi|ag mindenben megfe|elő
más okirat ís me||éke|hető. Az aján|attevő fele|ősségge| tartozik az aján|atban kozö|t adatok
és nyi|atkozatok, valamint a becsatolt igazolásot okiratok tafta|mának va|ódisagáéľt.

4.10. Az aján|at e|őkészítésével, összeá||Íiásáva| és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz sztlKĄ;es
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei aján|attevőt terhe|ik.
Az ajánlat e|készítéséveĺ, benyújtásáva| és egyébként a közbeszezési e|járásban va|ó
részvéte||e| kapcso|atban fe|merü|ő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek
részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem köte|ezhető. Minden
o|yan adat információ beszezése, - ame|y aján|atuk e|készítéséhez és a szezó1déses
köte|ezettségek e|vá||a|ásahoz szüKégesek - saját kö|tségÜkre és saját fe|e|ősségükre az
Aján|attevő fe|adata.

,14 
^a<-l^Ll.!,-r!, -- -::-l-! L^-.-'.:!.í,^...! l.:..^L4^- -^- ..^a-: 4-.,^l^-L^ -:!,-t^+^..t!,-^1..l.ll. ŕrJo|||oL|\ę|U aL (IJa||lclL lJl-|lyuJLc|5dL |\UVęL(JEĺ| ||E||| vę5Z| l|9yE|clIlUE oJoIl|c|LLęVU|lęŃ - d
pontos információk hiányára hivatkozó - ajánlat modosítÉsára vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szükéges pontos és egyéĺte|míj információk beszezését szo|gálja a je|en
dokumentációban rész|etezett tájékoztatás-kérés. Aján|attevőnek a jogszabá|yi
rende|kezések betaŕasa me||ett _ az aján|attéte|i felhívásban, a dokumentációban és az
aján|attevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfe|e|ően ke|| az
ajá n|atot e|készítenie.

4.12. Az. aján|atban közö|t információk kizáró|ag ezen közbeszezési eljárás eredményének
megá | |apítása keretében kerü | nek fel haszná |ásra.

5. nÉszn:Án IATTÉTEI' ILtEwE ľöggvÁLro zltTÚ AJÁN l.łTTÉrrl uľlrrősÉce

5.1. Ajánlatkérő ajánlattéte|i szakaszban a részaján|attétel |ehetőségét nem biztosítja.
5.2. Az aján|attevők je|en eljárásban tobbvá|tozatú (a|ternatív) aján|atot nem tehetnet az i|yen

ajánlatokat aján|atkérő éľvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
osszehason|íthatóak a többi aján|atta|.

6. ł.rÁľuľr BIzTosÍTÉK

6.t. Az ajánlattételi szakaszban az aján|ati kötottséggel terhe|t aján|at benyújtása aján|ati
biztosítek adásához kotött. Az aján|ati biztosíték osszegszeríÍ méftéke: 1.oo0.000 HuF. Az
aján|ati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az aján|ati kötöttségge|
terhe|t aján|at benyújtásának határidejéve|. Az aján|ati biztosítéknak éľvényben ke||

maradni az aján|ati kötöttség ideje a|att. Az Ajánlati Bĺztosíték teljesíthető átuta|ással az
Aján|atkérő vezetett 14100309-1o2L3949-0L000006 számú szám|ájára, vagy az azza|
azonos összegű feltéte| né|kÍi|i és visszavonhatatlan bank vagy biztosíto á|ta| vál|a|t
garancĺa biztosításáva| vagy biztosítási szerződés a|apján kiá||ított - készfizető
kezességvá||a|ást taĺtalmazó - köte|eałény biztosításáva|. M. aján|ati biztosíték
rende|kezésre bocsátásának határideje azonos az aján|ati kotöttségge| terhelt aján|at
benyújtásának hataridejéve|. Az aján|ati bĺztosÍtéknak éruényben ke|| maradni az ajánlati
kotöttség ideje alatt. Az Aján|attevő az aján|ati biztosíték rende|kezésre bocsátását az
aján|atában köte|es a terhe|ési értesítőve|, bank vagy biztosító á|ta| Vál|a|t garancia
nyi|atkozatta| vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti igazolást az aján|atba
fűane, annak részeként nyújtja be. Az aján|ati biztosíték a Kbt. 59.5 (5) bekezdés a)-b)
pontja szerint kerril visszafizetésre, figye|emme| a Kbt. 59.5 (4) és (6) és (7) bekezdésére.
Aján|atkérő az ajánlati biztosítek után kamatot nem fizet. Amennyiben ajánlattevő nem
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7.

7.1.

átuta|ássa| bocsátja Aján|atkérő rende|kezésére az aján|ati biztosíték összegét Úgy az
aján|ati biztosítek rendelkezésére bocsátását a|átámasztó dokumentumot (bank vagy
biztosító á|ta| vá|la|t garancia igazo|ást) eredetiben kote|es aján|attevő becsato|ni az eredeti
aján|atába.

Üzlerr TIToK vÉDEtME

Az aján|attevő az aján|atában, valamint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban elkü|onített módon
elhelyezett, üz|eti titkot [Ptk. 2:47. s] taftalmazó iratok nyi|vánosságra hozata|át
megti|thatja. Az üz|eti titkot tafta|mazó iratokat úgy kel| e|készÍteni, hogy azok a Ptk. 2:47.$
bekezdésére figyelemme| kizáró|ag o|yan információkat taftaImazzanak, ame|yek
nyi|vánosságra hozata|a az riz|eti tevékenység vegzése szempontjábol aránytalan sére|met
okozna, továbbá, hogy azok ne tarta|mazzák az alábbiakat:
- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yének, lakóhe|yének),

valamint olyan ténynet információnat mego|dásnak vagy adatnak (a továbbĺakban
egyĹitt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely éftéke|ési szempont a|apján éĺtéke|ésre
kerül, de az ezek a|apjáu| szo|gá|ó - a (3) bekezdés hata|ya a|á nem taftozó -
-!^-|.ś^--!^|!|. .l-..J^!^|- I!^.. |,:',|:.: 4-^-^ł+ |.x|t^A^,,^|.A^\ ^.,:|.'{^^^^Ą^-^l ę5Z|| |ĺ(J| | | |C|L|UK, d|c|PdudLUK (|9y |\u|U| |l,)E| l oZ ol oZL,LL |\L,|Ĺ)EgvęLEĐi, . Iy||YollĺJJĐqgl o
hozata |át megtilthatja ;- nem kor|átozható Vagy nem ti|tható meg üz|eti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyi|vánosságra hozata|a, ame|y a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a közérdekbő|
nyi|vános adatra vonatkozó, kri|ön toruényben meghatározott adatszolgá|tatási és
tájékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszeęési e|járás a|apján megkotött szerződés
en ged ménye zést kizárő rende| kezése nem m i nősti | üz|eti titokna k.

Ajánlatkérő nem vállal fe|elősséget az t]z|eti titoknak taftott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben aján|attevő az tjz|eti titkot [Ptk. 2:a7. $] tafta|mazó iratokat aján|atában nem
elkü|önített módon, vagy úgy he|yezi el, hogy azok tafta|maznak a fentiekben megje|ö|t
információkat is.

łrÁľurr roröľrsÉc

Az aján|ati kötöttség időtaftama: 30 nap (a tárgyalások lezárását kciuető),

Az A'ÁN LAToK FE LBoNľÁsł

Az aján|atokat taŕa|mazó iratď fe|bontásának he|ye és ideje:
Ész.KER Kft.' titkárság

1026 Budapest Pasaréti út83. BBT irodaház
2015. óra.

Az ajánlatok felbontásanál csak az aján|atkérő, az aján|attevő, va|amint az álta|uk
meghilvott szemé|yet továbbá - a kozbeszerzéshez támogatásban részestj|ő aján|atkérő
esetében - a kt.i|ön jogszabá|yban meghatározott szeľvek képviselői, va|amĺnt szemé|yek
lehetnek jelen.

Az aján|atok felbontásakor ismertetni ke|| az aján|attevő nevét, címét (székhelyét,
|akóhe|yét), valamint azokat a főbb, számszeríĺsÍthető adatokat ame|yek az éńéke|ési
részszempontok a|apján éftéke|ésre kerülnek.

Ha az aján|atok bontásán egy . ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismertetését
követően azonna| |ehetővé ke|| tenni, hogy betekinthessen a fe|olvasó|apba.

9.

9.1.

7.2.

9.2.

9.3.

9.4.
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9.5. A hataridő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá||apÍtása
cé|jábó| bontható fe|, ame|yrő| kü|ön jegyzőkönyvet ke|| fe|venni.

10. AzAJÁNLAToK ELBÍRÁLASA

10.1. Az aján|at e|bírá|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgá|nia, hogy az ajánlat megfelel-e
az aján|attéte|i fe|hívásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban meghatározott
feItéteIeknek.

10.2. M. ajánlatkérő köte|es megá||apítani, hogy az aján|at éruénytelen-e, és az ajánlattevőt az
e|járásbo| ki ke||-e zárni. Ae' ajánlat téte|es átvizsgá|ása során megá|lapításra kerüĺnek az
aján|at eset|eges éruényteleníiésére vagY az aján|attevő kizárására okot adó körü|mények.

10.3. Az érvényes aján|atot az aján|attéte|i fe|hÍvásban meghatározott éftéke|ési szempont
a|apján, va|amĺnt a Kbt. 77-73. $-okban, az aján|attéte|i fe|hívásban, továbbá a je|en

dokumentációban fog|altakra tekintette| ke|l éĺtéke|ni.

.- | -r.!.- r- -r,..-r r--!-r- - -tLa--!r-r -- -rL!-!l!-LTU.+. Az aJanla[Kero az aJan|atot a |eneto |egrovloeDo lgon oe|u| Kote|es elolrd|Í||' dZ e|U|tc||dsL

o|yan időtartam a|att ke|| e|végeznie, hogy az aján|attevőknek az e|járást |ezárő döntésről
va|ó énesítésére az ajánlati kotöttség fenná||ása a|att sor kerÜ|jön.

10.5. pe. aján|atkérő indoko|t esetben az aján|ati kotottség |ejártának időpontiát mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőt ajánlatának meghatározott időpontig töŕénő további
fenntaftására, az aján|ati kotöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az aján|ati
kotöttseg |ejáľtanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajántattevő az aján|atkéń áItal megadott határidőben nem nyilatkozit úgy ke|l
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntaftja.
Amennyiben aján|attevő aján|atát nem taftja fenn, az ajánlati kötöttség lejáľtanak eredeti
időpontját kovetően az eljárás további részében az éftéke|és során ajánlatát figye|men kĺvü|

kell hagyni.

to.6. Az aján|atkérő koteles az aján|attevő számára azonos fe|téte|ekkel biztosítani a hĺánypot|ás
lehetőségét, va|amint az ajánlatban talá|ható, nem egyéftelmű kije|entések, nyilatkozatot
igazo|ások taĺtalmának tisztázása érdekében az aján|attevőtő| fe|világosítást kérni. A
hiánypot|ás és felvi|ágosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. 5-a taftalmazza.
Aján|atkérő nem rende| e| újabb hiánypot|ást, ha aján|attevő a hiánypot|ása során
korábban nem szerep|ő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdaságĺ szerep|őre
tekintette| |enne szükéges az újabb hiánypót|ás.

t0.7. Mindaddig, amíg hiánypot|ásra vagy fe|vi|ágosítás nyújtására határidő van fo|yamatban, az
aján|attevő poto|hat o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az aján|atkérő nem hÍvta fe|

hiánypót|ásra.

10.8. Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábo| |ényeges aján|ati e|emek tafta|mát mega|apozó
adatokat va|amint indoko|ást kote|es Írásban kérni és erről a kérésről a tobbi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötnĺ tervezett szerződés tárgyára
figyetemme| arányta|anu| a|acsony árat taftalmaz bárme|y olyan, az el|enszo|gáltatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan értéke|ésre kerti|.

Az ár arányta|anu| a|acsony vo|tának megítélésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
közbeszezést megelőzően végzett piaďelmérés eredményére Vagy a kozbeszezést
megelőzően a szükséges becsült éľték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke|l

figye|emme| |enni. Köteles az aján|atkérő a fentieket a|kalmazni kĹi|önösen akkor, ha az
ajánlatban fogla|t - a Kbt. 69. s (1) bekezdés szerinti - ellenszo|gá|tatás több mint húsz
száza|ékka| e|tér a közbeszerzés _ az e||enszolgá|tatás oná||óan értékelésre kerü|ő va|ame|y
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e|eme esetén az adott e|emre eső - a Kbt. 18' 5 (2) bekezdésének a|ka|mazása nélkÜ|

számított becsü|t értékétő|.

70.9. Az. irreá|is aján|ati e|em (e||enszo|gá|tatás) miatti indokolás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-a
taftalmazza.

10.10. Ha az aján|atnak az éftéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tafta|mi e|eme
|ehetet|ennek Vagy tú|zottan magas Vagy alacsony méĺtékíÍnet i||etve kirÍvoan
arányta|annak éftéke|t kote|ezettségvállalást taftalmaz, az aján|atkérő az érintett aján|ati
elemekre vonatkozó adatokat, va|amint ĺndokolást kote|es írásban kérni.

10.11. Az aján|atkérő az indokolás és a rendelkezésére á||ó iratok a|apján köte|es mqgyőződni az
aján|ati e|emek mega|apozottságárő|, te|jesíthetőregérő|, ennek során az aján|attevőtő|
írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati e|emekre vonatkozóan.

10.72. Az aján|atkérő köte|es éruényte|ennek nyi|vánítani az aján|atot ha nem tartja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATox ÉnrÉxELÉsE
t - -:!-|-L-|. !!!1.-|!-| .-^----ľ- :-|^. .|::-.{.L^. - |^-^l^^^^.. '.|^L -^^.^^!7lĄL dJdÍ||dLUK eĺLęKę|ęs| 5Zęll|pul|LJcl Je|ęl| ęUdldsucllI d |ę!Jo|oL5v||yovu \,J5ZE9u
ellenszo|gáltatás (Kbt. 71'.5 Q) bekezdés a) pont).
A |ega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás értékelési szemponton be|ü| az Ajánlatkérő a
megaján|ott e||enszo|gáltatásokat veti össze és a Kbt. szabá|yaĺ szerint a lega|acsonyabb
eI |en szo| gá ltatást ta ŕa I mazó ajá n |atot vá lasztja kĺ.
A válla|ásokat úgy ke|| megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járu|ékos ko|tséget,
függet|enü| azok formájátó| és forrásától, p|. VAM, különböző díjak és i||etéket stb.
Az ajánlatok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak te|jes körűnek ke||

lennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szeęődéskötés va|utaneme is
csak ez lehet.

12. EREDM ÉNYHIRDETÉą összEc EzÉs 
^zA'ÁN 

LAToK E tBÍRÁúsÁnól

72.1. Az aján|atkérő köte|es az aján|attevőt írásban tájékozüatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásáró|, a szeĺződés te|jesítésére va|ó
aIkaImat|anságának megállapítasáró|, aján|atának egyéb okbó| toftént éruénytelenné
nyilváníľásáról, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott dontést követően a |ehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon be|ü|.

72.2. Az aján|atkérő az aján|at elbír.á|ásának befejezésekor kÜ|ön jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írásbe|i összegezést köte|es készíteni az aján|at e|bĺrá|ásáró|. Az aján|atkérő
az aján|at e|bírá|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbe|i összegezésnek az
aján|attevő részére, te|efaxon vagy eleKronikus úton töfténő megktildéséve| te|jesíti.

12.3. ptr. ajánlatkérő az aján|at elbírálásáról készített írásbe|i összegezést az aján|attevő részére
torténő megkü|désétő| számÍtott huszadik napig egy a|ka|omma| jogosult módosítani,
szr'ikség esetén az éĺvényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a már
megkötött szeęődéstő| e|á||ni, i||etve amennyiben a te|jesÍEés megkezdése miatt az eredeti
á||apot nem á||ítható he|yre, a szerződést azonna|i hatá||ya| fe|mondani, ha az eredmény
megkü|dését követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredményte|enség) töruényséftő vo|t és
a módosÍiás a töruénysértést orvosolja. Az aján|atkérő a módosÍtott írásbe|i összegezést
köte|es faxon vagy e|eKronikus úton haladékta|anu|, egyidejű|eg az összes aján|attevőnek
megkü|deni.

13. ELőZETES VITARENDEZÉS
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13.l. A Kbt. 79. s (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke||benyújtani: 
Ész.rrn rct.

1026 Budapest' Pasaréti út 83.
Te|efon : +36Ĺ l 7 88.893 1

Fax: +3611789-6943
E-mail : titkarsaq@eszker.eu

13.2. A kérelmezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbĺakban: előzetes
vitarendezési kére|em) meg kel| je|ö|nie az ír.ásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cselekmény jogsértőnek taftott e|emét továbbá a kére|mező javas|atát
észrevéte|ét, va|amint az áĺláspontját a|átámasztó adatokat tényeket továbbá az art'
a|átámasztó dokumentumoka - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke|l. Ac e|őzetes
vitarendezési eljárás szabályait a Kbt' 79, $-a tarta|mazza.

ilt.3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rendelkezésére á||ó határidőben e|őzetes vitarendezési
kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően töftént e|járási cse|ekménnye|,
l-^f ^!1.^-^* J^1...-^-!..---l l-^-^^^l^rL- ^:!^l^Lt-!-!! - l-:-^t^.. L^-..,'.:L!-!L!lŃęIęLNEZELL uuŃu|||El|Lu|||||ld| Ńol^.su|oLuo||, aL dJol||dL|\ElU d KElE|E||| Uę||yuJLo5oLUĺ d
vá|aszának megkÜ|dése napját kovető tíz napos időtartam |ejáŕaig akkor sem kotheti meg
a szeződést, ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként |ejárna.

L4. A szERzőoÉs nĺeexörÉsr És rrursÍrÉse

14.1. Eredményes közbeszezési eljárás a|apján a szerz&ést a nyeftes szeruezette| (személ|ye|) -
közos aján|attéte| esetén a nyeftes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| ír.ásban megkötni a
kozbeszezési e|járásban közölt vég|eges fe|téte|et szezó1désteruezet és aján|at
ta rta lmá na k megfele|ően.

14.f. A szeződésnek tarta|maznĺa ke|| - az e|járás során a|ka|mazott értéke|ési szempontra
tekintette| - a nyeftes aján|at azon e|emeit, ame|yek éftéke|ésre kerü|tek.

14.3. Az aján|atok e|bírá|ásaró| szó|ó ír.ásbeli összegezésnek az aján|attevők részére történt
megkü|dése napjátó| a nyeftes aján|attevő aján|ati kötottsege további harminc nappa|
meghosszabbodik.

t4.4. Az aján|atkérő kote|es szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. a nyeftes aján|attevő nem fizet, i||etve számo| el a szerz&és te|jesítéséve|

összefÜggésben o|yan ko|tségeket, me|yek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merülnek fe|, és me|yek a nyeftes
ajá n |attevő adókote|es jövede| mének csökkentésére a I ka I ma sa k;

. a szerzffiés te|jesÍtésének te|jes időtartama alatt tu|ajdonosi szerkezetét az
ajánĺatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban rész|etezett ügy|etekrő|
az aján|atkérőt ha|adélca|anu| éftesíti.

t4.5. Az aján|atkérőként szezó:dő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szeződést fe|mondani - ha
szükséges olyan határidőve|, amely lehetővé teszi, hogy a szeĺzffiésse| érintett fe|adata
el|átasáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeftes aján|attevőben közvetetten Vagy közvetlenül Z1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|amely o|yan jogi személy vagy személyes jog szerint jogképes
szervezet ame|y nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feItéte|eknek.

. a nyeńes aján|attevő közvetetten vagy kozvetlenü| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személy vagy szemé|yes jog szerint jogképes
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szeľvezetben' ame|y nem fe|e| meg az 56' 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feItéteIeknek.

Jelen pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerzffiés megszűnése
e|őtt má r te|jesített szo|gá ltatá s szerzffiésszerű pénzbe| i e| |enértékére jogosu |t.

14.6. A kü|fö|di adóilletősegű nyertes ajánlattevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az i|letősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvet|enri| beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közotti
jogsegé|y igénybevéte|e né|kü|.

t4.l. A kozbeszezési szeződést a közbeszezésĺ e|járás a|apján nyeftes aján|attevőként
szerződő fé|nek, il|eWe közosen ajánlatot tevőknet Vagy - ha az ajánlatkérő gazdá|kodó
szeruezet |étrehozásának kötelezettségét e|őftta vagy azt |ehetővé tette - a nyeftes
aján|attevő (aján|attevők) kizáró|agos részesedéséve| |étrehozott gazdálkodó szeruezetnek
(a továbbiakban : projekttársaság) kell teljesítenie.

14.8. Az aján|attevőként szeződő fé| te|jesítésében kote|es közremĹíkodni az o|yan a|vá||a|kozó
:^ ^'^|.^-L^. ^-^|'' . |-:i.L^^'Ä.A^| ^|:1-4^L.^ -Á.-+ .ra|+ ą- ^ł.<'.|^|+^..A ^||,^|.^^^4^4^-|,EJ Jz'o|\E|l|uE|' o|l|E|y o |\ĺJZUEsZE|ZE)| EUo|oJlJo|l ĺEJZL YELL oZ. oJo|||oLLEY\, o|Ncr||||oĐĐqgq|ĺcll\

igazo|ásában. Az aján|attevő köteles az aján|atkérőnek a teljesíľés során minden o|yan -

akár a korábban megje|o|t a|vá||a|kozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vá||a|kozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyi|atkoznia keĺl arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kÍvánt a|válla|kozó nem á|| a kizáró
okok hatá|ya a|att.

15. ľł:ÉxozrłrÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

15.1. Szolgá|tatás megrendelése esetében az ajánlatkérő e|őírhatja, hogy az aján|attevő
tájékozódjon az adőzásra, a környezetváJe|emre, az egészségvédelemre és a
fogyatékossággal é|ők esé|yegyen|őségére, va|amint kote|es e|őírni, hogy tájékozódjon a
munkavá||a|ók véde|mére és a munkafeltételekre vonatkozó o|yan köte|ezettsé9ekrő|,
ame|yeknek a te|jesÍtés helyén és a szerződés teljesÍtése során meg ke|| fe|elni. A
tajékoztatást az i||etékes szeĺvek ingyenesen teszik e|érhetővé.

15.2. Ajánlatkérő az aĺábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (e|érhetősegét), ame|yektő| az aján|attevő megfele|ő tájékoztatást kaphat:

Ąán|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és

címét (elérhetőségét), ame|yeKő| az aján|attevő męfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. tel.: 06-1-301-2900, fax: 06-1-301-2903, zold

szám: 06-80-204-258, a terÜ|eti|eg il|etékes bányakapitányságok elérhetősĄ;e a
www. mbfh. hu internet-címen található

OKTVF: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. te|.: 06-1-224-9L00, fax: 06-1-2f4-9f62, a

terü|eti|eg i|letékes felügyelőségek e|érhetősége a www.orszagoszoldhatosag.oov.hu
internet-címen ta|á|ható

NAV: 1054 Budapest, Széchenyi u.2. te|.: 06-1-428-5100, fax: 06-1-428-538f,
kék szám: 06-40-42-42-42, a terü|eti|eg il|etékes regionális igazgatóságok e|érhetősége a
www. nav.gov. hu internet-címen ta|álható
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NMH: 1106 Budapest, Fehér út 10., |evé|cím: 1476 Budapest Pf. 75., te|: 06-1-433-
0400, fax: 06-1-433-0455, zöld szám: 06-80-204-667, a terü|eti kirendeltségek
e|érhetősége a www.ommf.gov. hu internet-címen ta|á|ható

Áľľsz: 1097 Budapest, Gyá|i út2-6., |evé|cím: 1437 Budapest, Pf.839. te|.: 06-7-476-
1100, fax: 06-7-476-Ĺ390, zö|d szám: 06-80-204-264, a regioná|is és kistérségi intézetek
elérhetősége a www.antsz. hu internet-címen ta|á|ható
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SzenzőoÉsl rrlrÉľelrr

vÁlul.xoásr szrRzóoÉsľlrz

Aján|atkérő rogzíti, hogy a szeződéses fe|téte|ek a|apján Ajánlattevő köte|es szeződésteĺvezetét
benyújtani azza|, hogy abban nem |ehetnek o|yan feltételek, ame|y je|en szeződési fe|téte|ekkel

egészben vagy részben e||entétes taftaImúak.
1a|as azanAAÁcac fa|}Áľala|z /\łán|a}|zÁ.Al ^in|-. ManranáalÁľ Äián|ettanrÁf nrinf \Iá||z||łazÄtJg|E| | J4E| A\AEJSJ IL|L9Lv|v|\ 

^Jql 
|.gl|Ň| v ,*äí.i. 

'l 

Ul .gvlv!' nJgl ||u!Lvlv

A szeződésteruezet kĺfejezetten, Vagy uta|Va tarta|mazza az a|ábbiakat:

I. Felek adatai;
Megrendelő: .......... .(székhe|ye: ..., bankszám|aszám: ...adószáma: ..., KSH szám:
..., képviselő neve, beosztása)

Válta|kozó: ................ (székhe|ye: .... cégjegyzékzám: ..., adószám: ..., szám|aszám: ...,

képvise|ő és beosztása : ..................................)

I. E|őzménvek vonatkozásában:

1.1./ Megrendelő (Aján|atkérő) a közbeszezésekről szó|ő 20L!. évi CMII töruény (továbbiakban:
Kbt.) il. része a|apján kétszakaszos meghívásos közbeszerzés| eljárást bonyo|íĽott le az Európai
Unĺó hivatalos |apjában ',., számon megje|ent fe|hiivásával, ,,Kozétkeztetési szo|gá|tatás e||átása

tá la |ókonyhák fej |esztésével,' targyban.

L.z.I 
^Szerződés 

e|vá|aszthatat|an részét képezik az L.t. pontban meghatározott közbeszezésĺ
eljárás részvételi és aján|attételi fe|hívasa, a részvéte|i és aján|attéte|i dokumentáció (kiegészítő
iratok), az e|járás során adott kiegészítő tajékoztatásot valamint a vá||a|kozó, mint nyertes
aján|attevő ajánlata, me|yek a szerződés te|jesítése során irányadóak.

í-3ł Aján|atkérő
ajánIattevőként.

1.4./ Megrende|ő rĘzíti, hogy a 2013. évi CVilI. töruény (továbbiakban: Ptk) 8:1.$ (1) bek. 7.
pontja a|apján a Megrende|ő szenffiő hatóságnak minősü|.

II. A szeľződés tárova vonatkozásában:

2.Lł 
^ 

szeĺződés tárgya a Megrendelő fenntaĺtásában |évő óvodák, á|ta|ános és középisko|ák,
va|amint szociá|is intézmények és az önkormánpat álta| szervezett nyári táborok részére
közétkeztetés biztosítása, továbbá a kozétkeztetés biztosítasa mel|ett párhuzamosan 32 db tá|aló-
konyha fej|esztése a közbeszezési eljárás iratanyaga és a mindenkor hatá|yos jogszabá|yi

előíi.ások szerint. (szo|gá |tatás).
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2.2.l AVá||a|kozónakaszerződésben kifejezetten vá||a|nia ke|| a fentĺ taľta|omma| a szo|gá|tatás
szerződés., és jogszabá|yszeríj te|jesítését a szeződés te|jes te|jesítési időszaka a|att.

III. A szeződés időtaÉama (hatálya' teljesítési időszak) vonatkozásában:

3.L.ĺ 
^Szerződés 

az a|áírásáva| jon |étre a szo|gáltatás megkezdésének időpontjátóĺ számított 48
hónapos te|jesÍtési időtaftamra (vá||a|kozói te|jesÍtés időtaftama). A szerződés szerinti
szo|qá|tatást a szerződés a|áírását kovetően legkésőbb 30 napon be|ül meg ke|| kezdeni és azt a
szerződés hatá|ya a|att folyamatosan ke|l te|jesíteni. Fe|ek a szerződésben megál|apodnak abban,
hogy amennyiben a Vá||alkozó a fej|esztési fe|adatait szeződésszeríÍen |átja el _ egyéb rendkÍvĹili
felmondásra okot adó kortilmény nem merü| fe| - a megkotendő szeĺződés határozat|an
időtaftamúvá válik.

3.2. A szeződést az e|ső 48 hónap a|att rendes (indoko|ás né|kü|i) fe|mondássa| nem |ehet
fe|mondani. Amennyiben a szerződés időtartama meghosszabbodik (határozat|an időtaÉamúvá
vá|ik), akkor a szerződést kizáró|ag a X. pontban fogla|tak betaftásáva| lehet fe|mondani'

-a, |.!.a-ra - ! -a Jlr a-^L! -r r-.L!L-a -r- ------ra---!-!L---tY' Yal la! Kozasl ol|' Tlzetesl ÍeltefeleK Yonaf Kozasaoa n :

4.I.I Yál|a|kozót a szerződés szerinti feladatok te|jes körű, határidőben töfténő szeződésszerű
e|végzésééĺt vá||a|kozoi díj i||eti ľeg. R vál|a|kozói dfi a fe|o|vasólapon megaján|ott ajánlati

FVéte|adag, + AFA.

A diétás étkezés esetében a Megrende|ő a fentiekben meghatározott árakhoz képest 30%-ka|
magasabb nyersanyagnormát fizet.

4.2.l 
^ 

vá||a|kozói di utó|ag, a szeęődésszerűen te|jesített mennyiségnek megfe|e|ően a
Vá||a|kozó á|ta| heti rendszerességgel, korcsopoftonként kiállított szám|a e||enében, a szám|ák
kézhezvételétő| számított 8 napos fizetési határĺdőve| átuta|ássa| kerĹil kiegyen|ítésre Vá||a|kozó

bankzám|ájára a Kbt. 130.5 (1) és (5)-(6)' va|amint Ptk. 6:130.$
(1) bek. szerint azza|, hogy a fizetési hataridő a fentiek szerint a|aku|.

4.3.I 
^vá||a|kozói 

dfi a Szo|gáltatás te|jes e||enértékét (be|eértve a nyersanyagok, az a|ka|mazott
munkaerő, az éte|ek előá|lításához fe|haszná|t energia, a fej|esztésse| és az éte|ek kiszá||Ításáva|
kapcso|atos költsegeket minősegbiztosítasi és é|e|miszerbiztonsági ko|tséget rovar- és
rágcsá|óirtas kö|tsége, ételhulladék elszá||ítása, vagy elszá||íttatasa) magában fogla|ja, aminek
megfe|e|ően Vá||alkozó a Szolgá|tatas te|jesítéséve| összefüggésben e szerzffiés a|apján
semmi|yen egyéb dff, e|lenérték és/vagy költség megtérítésére nem tarthat igényt, kivéve, ha a
szeződéses fe|téte|ek másképp nem rende|keznek.

4.4.| Megrende|ő a 368l20tI (XII.31.) Korm. rende|etben meghatározottak szerint végzi e| a
szakmai te|jesÍtés igazolását. A te|jesítésigazo|ás kiá||ítasára jogosu|t. A
teljesítésigazo|ás a szám|ák köte|ező me||ék|ete.

4.5l 
^ 

fizetés abban az időpontban számít te|jesítettnet amikor a vá||a|kozói dÚ a Válla|kozó
bankszám|áján jóváírrásra kertjl. Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban [6:155.s] meghatározott
késede|mi kamatot számÍthatja fe| a Vá|la|kozó.

4.6.l 
^ 

Vá|la|kozó minden év március hó 1. napjátó| a tárgyévet mege|őző évi, KSH álta|
közzétett közétkeztetésre vonatkozó szakágĺ infláció (óvodások esetében az óvodai, bö|csődei
étkezés KsH 3.6.5. táblázat 163. sor, isko|a és gimnázium, va|amint a nyári tábor esetében az
isko|ai étkezés KsH 3.6.5. táb|ázat 162. sor, szociá|is étkezés esetén a az iskolai étkezés KSH

' pontosan, nettó forintban megadva, va|amennyi típusná|.
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3.6.5. táb|ázat 162' sor) métékének megfe|e|ően jogosu|t a vá||a|kozói díj részét képező
nyersanyagnorma megeme|ésére. A norma fentiek szerinti megeme|ése a tárgyhónapot követő
hónap e|ső napjától éruényesíthető. Vá||a|kozó először 2015. szeptember 1. napján jogosu|t a
nyersa nyag norma megeme|ésére.

4.6.L.l Vá|la|kozó kü|önosen jogosu|t a szolgá|tatás el|átását érintő jogszabá|yi vá|tozások,
ezen be|Ü| is a 37l2ol4 (IV.30.) EMMI rendelet á|ta| okozott áreme|kedés esetén a
nyersanyagnormát egyo|da|rian, közös megegyezés a|apján, a Képviselő Testü|et, Vagy a

Polgármester, Vagy meghata|mazo$a, Vagy a Jegyző döntésével megeme|ni a vonatkozó
jogsza bá |yok e|őírasai na k beta ftásá hoz sztikséges méruékben.

4.6.2.l Válla|kozó a szolgáltatás el|átása során a közétkeztetésre vonatkozó hatá|yos
jogszabályok és aján|ások a|apján köte|es ellátni. Aján|atát az aján|at megtéte|ekor ismeft
va|amennyi re|eváns hatá|yos vagy hatá|yba lépő jogszabá|y, aján|ás, egyéb e|őírás a|apján tette
meg. Ez a|apján a 37l2OL4. (IV.3o.) EMMI rende|et 2015. szeptember l-jei hatá|ybalépése e|őtt

Vá||alkozó az országos llsztifőorvosi Hivata| á|ta| kiadott, a kozétkeztetés e||átásra vonatkozó
aján|ás figye|embe vételéve|, mí9 2015. szeptember 1. napjától a 37l20L4. (IV.30.) EMMI
rende|et figye|embe véte|éve| kote|es a szoigáitaľás eiiátásra. A rencieiet hatáiybaĺépésének
napján Vá|la|kozó jogosult az a|ka|mazott nyersanyagnormák ..szükséges szintre töńénő
megeme|ésére, amđýel kapcsoĺatban e|őzetesen egyeztet az Önkormányzat képvise|őive|,

tekintette| arra, hogy az eme|t nyersanyagnormát i||etve annak előírrásait csak a hatá|yba|épést

követően jogosu|t és köte|es Vá|laIkozó aIkaImazni.

V. A Váltalkozó feladatai és kötelezettséqei' teljesítés vonatkozásában

5.1./ Vá||alkozó a szerzffiés te|jesítéséve| kapcso|atos fe|adatait a jogszabá|yot a szerződés,
il|etve a közbeszerzési e|járás iratanyagának tafta|ma szerint köte|es vegrehajtani, Megrende|ő

érdekében, a szakmai.etikai e|őírásokkal összhangban.

5.2.I Vá||a|kozó köte|es a szerződés a|apján megrende|ésre kerü|ő mennyiségnek és az
aján|attételĺ dokumentációban, jogszabá|yban, ajánlásokban e|őílt követe|ményeknek megfele|ő

minőségíÍ (értve ez alatt a mennyiségeket is) étel e|készítésére, a kÜ|on me||ék|etben

meghatározott teljesítési helyekre szá||ítani és a 32 db tála|ókonyha tekintetében a
dokumentációban meghatározott infrastrukturális és gépészeti fej|esztéseket beruházásokat a

közétkeztetési szolgá ltatás végzéséve| pá rh uza mosa n elvĄ7ezn i.

5.3./ A Vá||a|kozó köte|es a reggelit 7:00 és 7:45 közott, atízőrait 7:00 és 7:45, az ebédet és
uzsonnát 10:00-11:30 közott a vacsorát 15:00 és 15:45 kozott szerződés kĹi|on mel|ékletében

felsoro|t kiszá||ítási címekre szá|lÍĽani.

5.4.ĺ 
^ 

Vá||a|kozó a megrende|t éte|eket a jogszabá|yokban fogla|t követe|ményeknek megfele|ő

módon köte|es kiszá||Ítani.

5.5.l Fe. adagszámok megrende|ése írásban, e|ektronikus úton a Vá||alkozó képvĺse|őjéné|
(üzlewezetőjéné|) |egkésőbb a tárgyhetet megelőző hét szerda L2 őráig a következő naptári

hétre tofténik. A Válla|kozó potrende|ést, vagy lemondást köte|es elfogadni az étkezésĺ napot
mqe|őző nap 9:00 őráig, hétvegére vonatkozoan péntek 9.00 óráig. Pótrende|ést, vagy
|emondást kizáró|ag te|efaxon |ehet tenni a Vá||a|kozó á|ta| biztosított te|efax e|érhetőségen.

5.6./ Vál|a|kozó a szeęődés te|jes időtaftamára biztosítja az osszes jogszabá|y á|ta| e|őÍt
hatósági engedé|y rendelkezésre á||ását.
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5.7.l Vá||a|kozó kote|es az étrendeknek megfele|ő ét|apokat e|őkészíteni |ega|ább 2 hetes
időtaľtamra, melyet Megrende|ő részére az időszak e|őtt |ega|ább .... nappa| megkÜ|d. A
vég|egesített ét|apok minden intézmény részére megkÍi|désre ke||, hogy kerü|jenet amit a

tála|ókonyhák szemé|yzete köteles kifüggeszteni a tárgyidőszakot mqe|őző......... időpontig. A
Vállalkozó az e|őzetesen jóváhagyott ét|apoktóĺ - indoko|t esetben - eltérhet.

5.8.l pę. e|készĺ|ett, korosztá|yonként egységes étlapokat Vá||a|kozó dietetikusa e||enőzi, il|etve
azok e|készítését szakmai munkájával támogatja. Vá||a|kozó biztosítani kote|es a kÜ|ön

mel|ék|etben fe|sorolt |ege|terjedtebb dĺétákat, maximum a teljes rende|ési mennyisĄ]ek So/o-ig,
valamint az adott normá| étkezésre vonatkozó nyersanyagnormához képest +30o/o-kaĺ eme|t
nyersanyagnorma értéken. Vá|la|kozó köte|ezettsége az a|ábbi diéták biztosítása: |isztmentes
(nem g|uténmentes), |iszt- és tejmentes (nem g|uténmentes), |iszt- és cukormentes (nem
g|uténmentes), tejmentes, tej- és cukormentes, tej- és tojásmentes, tej-, tojás-, lisztmentes(nem
gluténmentes) , tej-, tojás-, szójamentes, tej-, és szójamentes ebá1, tojásmentes, szójamentes
ebéd, Diab ebéd 30-40CH (cukormentes), Diab ebéd 50-60cH (cukormentes), Diab ebed 70-
80cH (cukormentes), Diab reggeli 25-30cH (cukormentes), Diab kisétkezés 15-20cH
(cukormentes), Diab Vacsora 30-40cH (cukormentes), vöros hús- (sertés, marha) mentes,
|.-1!-..--_-'-!'... .!----!-..,..-^-.!- a..^.l^-^.\ c!,.^.^-:^ -.|...'^ -^^ł^-^^A^'' I^^^ A^KG|IUĺldsz'ęgęl|y,595zę9el|y |\vę5ę ę5 ę||ę||usZ'E|,,' IuJZEl EJ uulYo ĺL'ĐLĐ4E9ę||y \EPE-r EJ
gyomorkímé|ő).

5.9./ Vá||a|kozó kote|ezettséget vál|a| arra, hogy amennyiben a Megrende|őnél közbeszezési
eljárásban meghatározottakhoz képest további intézményekben, adott esetben újonnan a|apÍtott
intézményekben, vagy egyéb étkezéstípusokra és korosztá|yokra kilvánja igénybe venni a

közétkeztetési szo|gá|tatást, azok el|átását a szerződés hatá|ya a|att - azonos fe|téte|ekke| -
kivéve fejlesztés - e||átja. További intézmények bevonása nem je|enti a szeződés módosítását.

5.1o./ A közétkeztetési szo|gá|tatás te|jesÍEéséhez szükéges nyersanyagokat, kész|eteket
Vállalkozó saját koltségén szezi be, összhangban a Megrende|ő á|ta| meghatározott nyersanyag-
normáva|.

5.L2,l Vá||a|kozó jogosu|t a tá|alási tevékenysĄ7et, akár szúrópróba szerűen, e|őzetes beje|entés
né|kriI is ellenőrizni az egyes intézményekben.

5.L3.l Vá||alkozó a szerződésben fogla|t feladatok e||átásához szükéges munkafo|yamatokat
saját maga szervezi meg. A szo|gá|tatás e||átásához Megrende|ő rende|kezésre bocsátja a
kerü|etben taĺálható saját főzőkonyháit ame|yeket Vá||alkozó, igény szerint jogosu|t a szo|gáltatás
el|átáshoz igénybe venni'

5.r4.l Amennyiben Vá||aIkozó a szo|gá|tatás el|átásához a rende|kezésére bocsátott
főzőkonyhákat a szolgáltatás e||átásába be kívánja vonnĺ, a konyha haszná|atábő| származő
közüzemi kö|tségek megfizetésére kote|es. A közüzemi kö|tségek méréshez szükséges a|mérők
(víz, gáz, e|ektromos áram, fűtés stb.) kĺépĺltése Megrende|ő fe|adata és koltsége, me|yet a
szo|gá|tatás megkezdéséig köte|es megva|ósítani te|jes körűen. Ennek elmaradása esetén

fňiäi kd;ät.,éö;ěÍ''1o"u11'.ío"|:'äufl'"ł,.:ff:ffi 1gffi':.:ř:i.ĺŁ.o1"ľxä",. ńiäieś
határĺdőben te|jesíti.

VI. A Meoľendelő feladatai és iooai vonatkozásában

6.L.l 
^ 

Szo|gá|tatás teljesíteséhez szriKéges műkodési engďé|yek megszezéséhez az e|várható
segítség biztosítása.

6.2.I 
^ 

fejlesztés tárgyát képező sz ob tála|ókonyha, a je|enlegi és a Vá||alkozó á|ta| ismeft
ál|apotban történő rendelkezésre bocsátása, valamint a fej|esztési fe|adatok e|vá3zéséhez a
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bejutás biztosÍtása. Amennyiben az árazott költségvetésben meghatározott éftékhez képest nettó
30.000.000,- forintot megha|adóan tobb|etko|tsegek merü|nek fe|, azokat Megrende|ő megtéríti
Vá||alkozó részére.

6.3./ Megrende|ő utasítása nem terjedhet ki a munka megszeruezésére, és nem teheti a
te|jesítést terhesebbé. A Megrende|őnek jogszabályba Vagy szakmai követe|ménybe ütkoző
utasításaira Vál|a|kozó köteles a Megrendelő figye|mét fe|hÍvni. Amennyiben a Megrende|ő ennek
ellenére utasításait fenntatja, úgy a Vá||a|kozó azt. kizárő|ag Megrende|ő kockázatára és
káruise|ési fe|e|őssegére hajtja végre, i||ető|eg amennyiben ezt a Ptk. előírja meg kel| tagadnia a
te|jesítést a szeződésszegés jog következményei nek a l ka I mazása né| kti |.

6.4.| Mąrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfele|ő időben
Vá||a|kozó rende|kezésére bocsátani, ame|yek a szeződés megfe|e|ő te|jesítéséhez szükségesek.
Meg rende|ő kote|esek tová bbá Vá l |a I kozó szerződésszerű te|jesítését e|őseg íten i.

6.5.l A konyhákhoz taĺtoző étteremrészet étkezők és egyéb he|yiségek Vá||a|kozó aján|atában
fog|a|t fej|esztési fe|adatian tú|menően ke|etkező fe|újíltása és üzeme|tetése, valamint azza|
':.^^-^c:.'^^'!' ^-..!L E^l-l^!^|. ^lr..'r.í'^- |Ä^-.^.).|,! ś^|-)^L!L |.!'^^-.'|.(,5ĐZę| u99U trgyęu | trlcluoLu|\ E|lol.osđ |'!E9| E| |uE|U I EldudLol ŃęPEZ|Ń.

6.6.l A kiszá||ítasi címeken Megrende|ő ha|adékta|anuI gondoskodik a kiszá||ított éte|ek
mennyis{;i és minősegi átvéte|éről, ame|yet a szá|lítolevélen igazol. A mennyiség és a minőseg
tekintetében Fe|ek a szállíto|evé|en rĘzített adatokat alapadatoknak tekintik és azokat a
szo|gá|tatás megíté|ése szempontjábó| minden esetben figye|embe veszik.

VII. Feilesztések

7.1'.ĺ Vá||a|kozó köte|es kü|ön me||ék|etben fe|soro|t Megrende|ő tu|ajdonát képező 32 db
tá|a|ókonyhát felújÍtani az aján|at részét képező árazott kö|tségvetésben, valamint a
fej|esztésekke| kapcso|atos ütemtervben megadottak szerint. Ae' árazat|an kö|tségvetésben
meghatározottakhoz képest nettó 30.000.000,- forintot meghaladóan ke|etkezett
több|etkö|tségeket Megrende|ő megtéríti Válla|kozó részére. A fej|esztés átadásáva| a
vagyontárgyak tu|ajdonjoga a Megrendelőre szá|| át me|ynek e||enértékét a vá||alkozói dfr
tarta|mazza aua|, hogy a beruházássa| érintett 32 db tá|a|ókonyha tekintetében a beruházás
éftéke Megrende|őné| kerĹi| aktiválásra, azért nyertes aján|attevő semmi|yen kü|ön
e||entéte|ezésre nem jogosu|t. A fej|esztéseket, beruházásokat a szerződés hatá|ya a|att,|egfe|jebb
48 hónap alatt ke|| e|végezni. A fejlesztési fe|adatok kivite|ezése során, azza| párhuzamosan a
közétkeztetési szo|gáltatast fo|yamatosan te|jesítni ke||. A fej|esztéset beruházások maradékta|an
elvégzése a szerz&és meg hossza bbítasá na k fe|tétele.

7.2.l 
^ 

tá|a|ókonyha fej|esztésének rész|etes műszakĺ tarta|mát a szerződés kü|ön me||ékletét
képező Műszaki dokumentáció (árazott ko|tségvetés és műszaki |eírás) tafta|mazza Vá||a|kozó,
mint nyeĺtes aján|attevő aján|atában benyújtott szakmai ajánlat szerint.

7.3.I 
^ 

fejlesztések megva|ósítását Vál|a|kozó saját koltsegén v&3zi e|, de azokéft - figye|emmel
a fentiekre - Vá||a|kozó semmilyen egyéb térítésre nem jogosult.

7.4.l 
^vá|la|t 

fej|esztéseket az ütemteru a|apján kel| e|v{7ezni.

7.5.I Megrende|ő kije|enti, hogy a fej|esztéseket kovetően, a szerzffiés hatalya alatt újabb
fej|esztést - a jogszabá|yĺá|tozások á|ta| előírt fej|esztéseken túl - egyik konyha vonatkozásában
sem követe|.
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7.6.l 
^ 

korszerűsítés során kizárő|ag |ega|ább a cserére kerĹi|ő gépekkel, egyéb fe|szere|ési
tárgyakkal azonos minősegű új, vagy haszná|t, fe|újított eszközökke|, gépekke| |ehet fe|szere|ni az
átadandó konyhákat.

7.7.l A korszerűsítési munkák a konyháknak a fentĺekben meghatározott Mííszaki
dokumentációban specifikált fej|esztését va|amint azoknak az ugyanitt meghatározott
berendezésekke|, gépekke| és eszközokke| saját koltsegére és veszé|yére töfténő fe|szere|ését
fog|a|ják magukban.

7.8.l 
^ 

berendezések te|epíŁéséhez szükséges eset|eges épÜ|etgépészeti átalaríiÉsi munkákat
szintén a Vá|la|kozónak ke|| eĺvégeznie saját kö|tségére, me|yek jogĺ sorsa azonos a gépészeti
berendezések jog i sorsával.

7.9.l Megrendelő kije|entĺ, hogy a szerzffiés a|áírását követően a fej|esztési munká|atok
e|végzése cé|jából biztosítja Vál|a|kozónakazintézményekbe történő szabad - annak míjkodését
nem zavaró módon töńénő - bejárást. Amennyiben Vá||a|kozó igény|i a rendelkezésre bocsátott
főzőkonyhákat, Megrende|ő az igény bejelentését követően haladékta|anu| gondoskodik a
L^1..|^l^^|. t\^Ą!.^A-.!.| ..^|^-l^r ^ l.a..-..^.: l,:|Ł-A^^|, 

-A-A^AŁ 
L:+^^ír. ^|^:-4|. c^|^.^-^]A^A-!!'l||ęty|)ęgEŃ o|íuo5olL,t' vo|o|||l||L o |\L,ZuZE|||l |\ulL)ęgę|\ |||E|ę5EL L,IZLU)|LL, ol||tE|L,l\ tE|JZEIgĺcJE|L,|.

7.Lo.l A Vá||alkozó á|ta| a szeęődés te|jesíľése érdekében végrehajtott fej|esztéseket -
továbbiakban fej|esztések - a Megrende|ő saját könyrłeiben tatja nyi|ván. Amennyiben je|en

szerződés a Vá||a|kozónak fe| nem róható okbó| megszűnik, úgy a Megrendelő köte|ezettséget
vá||a| arra, hogy va|amennyi - kivéve a Megrende|őve| e|őzetesen jóvá nem hagyatott - a
szo|gá|tatás e||átásához szÜkséges (a Műszaki dokumentációban nem-szerep|ő) egyéb fej|esztést
könyvszerinti értéken megtéríti a Vá||a|kozónat az erre vonatkozó szám|a kézhealéte|étő|
számított 8 napos fizetési határidőve|. Az összeg kifizetéséve| - minden egyéb jognyilatkozat
né|kül - az érintett vagyontárgyak minden teher., és kor|átozástó| mentesen a Megrende|ő
tu|ajdonába kerü|nek.

7.LL.l A Szerződés bárme|y jogcímen va|ó megszűnése esetén Vá||a|kozó köteles azonna|
minden további munkavĄ7zést abbahagyni, kivéve azon munkálatokat, ame|yek a már e|készü|t
fejlesztések biztonságossa téte|e vagy vá1elme érdekében |ehetnek szÜkégesek és az átadott
terü|etek (konyhák) biztonságos és tiszta á||apotban va|ó e|hagyásához sztikéges. A fe|mondás
hata|yosu|ását kovetően 30 munkanapon belü| a Válla|kozó köte|es átadni a már e|végzett
fej|esztések minden o|yan részét ame|yet a Vállalkozó a fe|mondásig befejezett, továbbá koteles
az átadott terü|eteket az elkészÜ|t szerkezetek károsÍtása né|kĹi| e|hagyni és onnan minden
a|vá||a|kozót megbízottat do|gozót, akik részéről a Fejlesäések te|jesítésében részt vettek
e|távolítani.

7.I2. A szerződésnek az e|ső 48 hónapos időtaftam a|atti megszűnése esetén Fe|ek köte|esek
egymással elszámo|nĺ kü|onos tekintettel az e|végzett beruházások értékére.

VIII. Közremíĺködők (Kbt. szerinti alvállalkozók) ioénvbe vételével kaocso|atos
előírások

8.1./ A Kbt. 128.5-a szerint.

IX. Felelősséobiztosításra' szeződést biztosító me|lékkČitelezettséqekre vonatkozó
előíľások

9.l.l Vá||alkozó köte|es gondoskodni a szenődés fennállása (időbe|i hatá|ya) a|att a
közétkeztetési szo|gáltatás te|jes egészére kiterjedő, lega|ább 10 millió Ft/év és 3 mil|ĺó
FVkáresemény összegű kozétkeztetésre vonatkozó fe|e|ősségbiztosításró|. BiztosÍtási esemény
bekövetkezése esetén Válla|kozó ha|adékta|anul kote|es Megrende|őt éftesíteni. A köWényt
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kote|es Vá||a|kozó a Megrende|őnek a szerzffiés megkötésekor bemutatni. Nem minősül
szerzffiésszegésnek, ha a szeződés időtaftama a|att a megszűnt fe|e|ősségbiztosítási szeződés
megszűnését követő 3 munkanapon be|ül új a fentieknek megfe|elő fe|e|ősségbiztosítási
jogviszony fenná||ását igazo|ja a Vá||aIkozó

9.2.ĺ vá||a|kozót késede|mes, Vä9Y hibás te|jesítés esetén kötbér fizetési köte|ezettség terhe|i.

9.3./ Késedelmes te|jesíEésnek minősü|, amennyiben Vá|la|kozó - olyan okbó|, amiéft felelős - a
számára előíľt határidőhöz képest az e|őírt közétkeztetési szo|gáltatással |egaĺább 70 perces
késedelembe esik. Késede|mes te|jesÍiés esetén a kötbér a késede|mesen kiszállított adagszám
nettó e| |enéĺtékének So/o-a,

9.4,l Hibás te|jesítésnek minősÜl, amennyiben Válla|kozó nem megfele|ő mennyisĄ;ben
(adagszámban) te|jesít, vagy nem megfele|ő minőségben szá||ít és ezéft fe|e|ős. Minőségi kifogás
esetében a Megrende|ő álta| je|zett és a Vá||aĺkozó e||en nem bizonyított mennyiség nettó
e||enéftéke képezi a kötbérfizetés a|apját. Amennyiben adott intézményre vonatkozóan az
éte|minőségi kifogások (szubjeKÍv íz|ésvilágbe|i vélemények nem taftoznak ebbe a körbe) a
..:-.-!ĺ-! {^ ---:- -I-u _--L-)^):!.|.. |.l..^|-j'|! ^l^^^|. ę^, ĄL 

^ 
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a kotbér mértéke a hibás te|jesítéssel érintett mennyiség nettó e||enértékének Iĺo/o-d azza|, hogy
Megrende|ő csak a tény|egesen te|jesített mennyiségre köte|es e||enszo|gá|tatást fizetni, me|y a
kotbérkövete|ést nem érinti.

9.5./ Megrende|ő a kötbér, i||. kártérÍtésre irányu|ó fizetési igényét a Vá|la|kozóva| szemben
fizetési fe|szó|ítás a|apján éruényesíti (30 napos fizetési hataridőve|). Amennyiben a fizetési
fe|szó|ítás kézhezvéte|ét kovető 10 munkanapon be|ü| a Vállalkozó magát ki nem menti
(bizonyítekokka| megfe|elően a|átámasztott érdemi nyi|atkozattal), akkor a megrende|ői követelés
e|ismertnek és a Kbt. 130.5 (6) bek-ben rögzített fe|téte|ek bekovetkezése esetén
beszámíthatónak minősül.

x. Fele!ősséoľe' szeződésszeoésre' a szeződés meoszíinésére vonatkozó szabályok

ilo.L.l Amennyiben Megrende|ő a szerződés szerinti jóváhagyássa|, informácĺó, okirat
rende|kezésre bocsátásávaI vagy egyébként nyi|atkozatának megtéte|ével indoko|at|anu|
késede|embe esit ú9y a késede|em időtartamáva| a Vál|a|kozó tekintetében megá|lapított
te|jesítési hatá ridő meg hossza bbodik.

Lo.z.I Amennyiben a szeződő fe|ek bárme|yike tő|e függet|en, számára fel nem róható
rendkívü|i és ethárÍthatatlan körü|mények (pé|dáu| természeti katasztrófa, háború, b|okád, export.
és ĺmportti|a|om, érde}<szférán kívt.i|i sztrajk) miatt a szerződésből eredő kote|ezettségének nem
tud e|eget tenni, úgy ezen körti|mények fennál|ásának és következményei e|hárÍtásának ideje
a|att mentesül a szezó1désszegés jogkövetkezményei a|ó|. Fe|ek kötelesek a fenti körÜ|ményekről
és azok várható időtartamáró| a másik fe|et ha|adékta|anu| ír.ásban tájékoztatni, az érintett
hatóságoKó|, kamaráktó| és egyéb szervektő| származő - rende|kezésre á||ó - hĺvatalos
igazo|ások egyidej ű csato|ásáva |.

Lo.3.I Felek a tajékozbatás e|maradásabo| vagy késede|mes te|jesÍtésébő| eredő károkért
fele|nek. Amennyiben a fenti, e|őre nem |átható körü|mények fenná||ásának időtartama a 3
(háron) hónapot mqhaladja, úgy bármeĺy fé| jogosu|t a másik félhez intézett egyolda|ú, ír.ásbeli

nyi|atkozatáva| - mĺnden további hátrányos jogkövetkezmény né|kii| _ a szeĺződést azonnaĺi
hatállyaĺ felmondanĺ,

Lo.4.l A szeződés rendkívtjli feĺmondására bármelyik fél a másik féĺ stilyos szerződésszegése
esetén 1:ogosutt. A súlyos szerződésszegés - függet|enÜl attó|, hogy a szeĺződés ezt nevesíti-e -
önmagában bizonyÍEja az érdekmú|ás bekövetkezését. Amennyiben va|ame|yik fé| a másik sú|yos
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szerzffiésszegő magataftasát észle|i, azt írásban je|ezni kote|es, oly módon, hogy az átvéte|
egyéfte|műen bizonyítható |egyen. Az írásbe|i éftesítésben fe| kell szó|ítani a fe|et szerződésszegő
magatartása határidőre torténő megszüntetésére. Amennyiben a szerződésszegő magataftás az
írásbeli értesítésben megjelolt hataridőt kovetően is fennáll, és a jogséľtő fé| a megadott
határidőre a prob|émát nem szűnteti meg a rendkiivü|i felmondás lehetőségére jogosu|ttá vá|ik a
szeaődésszegést elszenvedett fél. A szerzffiés rendkívÍj|i felmondását Megrendelő a sú|yos
szerz&ésszegést követő év szeptember 1. napjára vonatkozóan kezdeményezheti a fe|mondás
napját mqe|őző 90. napon téĺtĺvevényes, postai kÍ.i|demény megkü|déséve|, amelyet Vá||a|kozó
igazo|tan áwett.
Sú|yos szerződésszegésének mi nősü | :

o Ha Vá||a|kozó csődbe megy.
. Megrende|ő fizetésképte|ennéváIik.
. Ha bizonyíthatóan Vá||a|koző hibájáből és á|ta|a is elismeften az á|ta|a biztosított éte|

ételmérgezést okoz.
. Ha Megrende|ő a számlák kifizetéséve| több, mint 30 napos késede|embe esik és

taftozását írásbe|i felszólítas e||enére sem rendezi, vagy a szám|a rendezésére Fe|ek nem
| | r, rr!-!---L

tamaK tenetoseget.
. Vá||a|koző adőszámát törlÍt kivéve a cégjogi áta|aku|ás miatti tör|ést

10.6.I A Szerződés fe|mondását követően a Vállalkozó köteles ha|adékta|anul átadni a
Megrende|őnek a fej|esztésekke| kapcso|atos - korábban eset|eg át nem adott - teĺveket és
dokumentumokat.

Lo.7.l ASzerződés bárme|y Fé| á|ta|i fe|mondása esetén az eď, kovető |ehetséges |egrövidebb
időn belü| a Megrendelő és a Vállalkozó köte|esek meghatározni azon összegeket, ame|yek a
fe|mondás vagy e|á||ás napjáva| bezárő|ag egymás részére fizetendőek.

1o.8/ Megrende|ő jogosult és egyben köte|es fe|mondani |ega|ább napos
felmondási idővel -, ha:
1. Vá|la|kozóban koałetetten Vagy köałetlenü| L\o/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szeÍez va|ame|y o|yan jogi személy Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet, ame|y
vonatkozásában fenná|| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y fe|téte|.

2. Vá||aĺkozó közvetetten vagy köałetlenti| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez
va|ame|y o|yan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szeruezetben, ame|y
vonatkozásában fennáll a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y fe|téte|.

XI. TitolĺtaÉás

Lí..t.l Szerz&ő felek köte|ezik magukat, hogy a szerz&ésben meghatározott feladataĺk e|látása
során tudomásukra jutĄ a másik fé| és az azza| koałet|en kapcsolatban á||ó vá||alatok

üz|etvitelére és műkodésére, tiz|et- és piacpolitikajára, üz|etkörére, a szerzffiésre és annak
el|átására vonatkozó információt, továbbá minden o|yan más információt, adatot és
dokumentumot megoldást, ame|yek harmadik fé| részére történő átadása az érintett fé|re nézve
közvetlenül vagy kozveWe hátránnya| jár vagy járhat _ időbe|i kor|átozás né|kü| - bizaĺmasan,
üz|eti titokként keze|it és azokat l<záró|ag a szerződés keretein be|ü| haszná|ják fe|. A fe|ek ezen
köte|ezettségük megszegése esetén te|jes káftérítési fe|e|ősségge| taftoznak. Fe|ek a pont szerinti
köte|ezettségekrő| köte|esek megfele|ő tájékoztatást adni érintett alka|mazotbait megbízottjaik és
a|vá|la|kozóik részére, továbbá a szerződés szerinti titoktartási kote|ezettséget a ve|rik szerződő
harmadik szemé|y irányában is éruényesÍteni. Nem á|| fenn a fenti köte|ezettség, ha azt
jogszabá|y kizáąa, vagy az adat átadására/nyi|vánosságra hozata|ára bárme|y fe|et
bĺroság/hatóság dontése köte|ezi.

-25 -



XII. A szerződés módosításáva| kaocsolatos e|őírások

Ĺ2.1.l Fe|ek tudomásu| veszit hogy a szeződést kizárő|ag a Kbt. L3f. $-a szerint
modosíthatják. A szezó1désmódosítást a fe|ek kote|esek ír.ásba foglaIni. Amennyiben az
onkormányzat a szezffiés hatá|ya a|att emelt szintű szo|gá|tatás bevezetése me||ett dont, a
bevezetésről tá rgya |á sokat kezdeményez a Vá | la l kozóva |.

XIII. Jooviták ľendezéséľe vonatkozó előírások

l3.Lł Fe|ek a szerződés megkötéséve|, teljesítéséve| vagy érte|mezéséve| kapcso|atos minden
vita rendezését köte|esek békés, tárgyalásos úton megkísére|ni. Amennyiben ez a tárgyalások
kezdetétől számílott 30 (harminc) napon belü| nem vezet eredményre, úgy a fe|ek a|ávetik
magukat a hatáskörre| rende|kező, a Megrende|ő székhelye szerint i||etékes Bíróság kizáró|agos
i||etékességének.

XIV. Veqves ľendelkezések

1 u 4 , r,a||^|t,^..<. :^^^^' .|! ^ ^.^.A)A^ ^|^.:4^ .. '.,.ł}^ł+ c-^r^4l+Ą}d. ^|^AA|^^^ŕ?A^A^^|.Lr}.L.l Yo]lo||\UZU J(4JU)ulL - a JZE| ZL^.IE) oĺoPJo| | | ĺyuJL9LL JĹv|9c|ĺLqr'ErJ E|Jvll|EYgJJęyE| lęN
mindenkori biztosítása me||ett és a szerződésben fog|a|t kötelezettségeinek veszé|yeztetése nélkÜ|

- harmadik szemé|yek részére is szolgá|tatást nyújtani. Vá||a|kozó tudomással bír arró|, hogy a
Megrende|ő á|tal igénye|t éte|-adagok mennyisĄ;e és megosz|ása az e||átandó |étszám
függvényében változhat.

L4.2.l A szo|gá|tatás e||átasához Vá||a|kozó az a|ábbi, a működéshez szükséges összes éruényes
engedéllye| rende|kező konyháit vonja be:

A szo| gá ttatas e| |átásá hoz rende| kezése bocsátott konyha :

'' 
Konyha neve:
Konyha címe:

Havaria esetére rende|kezésre bocsátott konyha:

Konyha neve:
Konyha címe:

Vá|la|kozó a szerződés időtaftama a|att jogosu|t más konyháját is bevonni a szo|gá|tatás
ellátásába, il|etve a munkaszeruezési és |ogisztikai igényeknek megfe|e|ően a szolgá|tatást más
konyhájáról e|látni. Vá||a|kozó köte|es az átszeruezésrő| Megrende|őt írásban tájékoztatni.

L4.2.l A szo|gá|tatás zavaĺta|an e||átása érdekében a Megrendelő és a Vá||a|kozó

meghata|mazott képvise|ői szüksĄ; szerint egyeztetnek és törekszenek a fe|merÜ|ő esetleges
problémák ha|adékta|an mego|dására.

L4.3.l Megrende|ő a szerződés megfe|e|ő teljesítesének esetére hozzájáru| ahhoz, hogy
Vállalkozó a szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában fe|tüntesse. pc

Önkormányzat kote|ezi magát hogy Vál|a|kozó i|yen irányú kérése esetén az erre vonatkozó
nyi|atkozatot, a szöveg e|őzetes egyeztetését követően Vá||a|kozó részére kiá||ítja.

L4.4.l A fe|ek részérő| kapcso|attańásra és jognyi|atkozat tételére jogosu|t szemé|yeket a
szerződés ktj|ön me|lék|ete taŕalmazza. Vá||alkozó tudomásu| veszi, hogy a kapcso|attaĺtó és
jognyi|atkozat tételére fe|hata|mazott szemé|yek Megrende|ő részérő| Intézményenként kerü|nek
megje|ö|ésre azza|, hqy a me||ék|et tafta|mazza az érintett szemé|yek fe|hata|mazásának korét is
a Szerződés teljesítéséhez ka pcso|odoa n.
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L4.5ł Vá||a|kozó tudomásul veszi, hogy a szerződés - a szemé|yes adatok és a toruényekben
szabályozott titokkör kivéte|éve| - közérdekű adatnak minősü|, és azt a Kbt. 31.5 (1) bekezdés e)
pontja a|apján a Megrendelő saját hon|apján közzéteszi.

Ĺ4.6.l A szerződő felek adataiban, a szeződést aláír.ók és a te|jesítésigazo|ó szemé|yében
bekövetkezett vá|tozás nem minősü| szeződésmódosÍtásnak. Ezekről a vá|tozásokró| a módosu|ás
bekovetkeztétő| számított 15 napon be|ü| a szeĺződő fe|ek írásban egymást éftesíteni köte|esek.

L4.7.l Felek szabá|yszerĹĺ írásbe|i kozlésnek tekintik a faxon vagy e|ektronikus úton e|kĹi|dött
írásbe|i tizeneteket is. Kétség esetén mind |evé|, mind fax, mind e|eKronikus úton kÜ|dott üzenet
esetében a küldő fe|et terhe|i annak a bizonyítása, hogy a másik fé| részére az üzenetet
megkti|dte. Az üzenet megkri|dése bizonyítható aján|ott, téftivevényes postai kÜ|demény esetén
téĺtivevénnye|, hiba és megszakí|ásmentes adást bizonyító fax igazo|ő sze|vénnyel, va|amint e-
mai| megkĺi|dése esetén o|yan iratokka|, me|ybő| megál|apíthato, hogy hiba visszaje|entés nem
történt. Fe|ek ugyanakkor kote|ezik magukat arra, hogy a szerződés te|jesítése szempontjábó|
kti|önosen fontos okiratok (pé|dáu| pénzügyi e|számo|ás, bĺza|mas okiratot stb.) szemé|yesen,
',.^., .ł4^|^* łA*i,,^,,A^..^. |^.'Ál ,'.H4^ ł''ł+-}iĄ|. ^| Ą ^!^-^* .A^-A.^YCrgy CUq| ||v|'L' Lę| L|YgYg| |)ŕgJ |Evgĺ uLJCt| | JuLl€LJCrN E| q L|| l |Ĺg|-L l EJZEi g.

Í4.8.l A szeződés az aláírásának napján lép hatá|yba.
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oIdaIszám

Tarta|omje g;vz:ék (1. sz. me|lék|et)

Feĺoĺvasó |ap (2.Ĺ. ĺ f.f. sz. me|ĺéklet)

Rész|etes Ka|ku|ációs lap (3. sz. me||ék|et)

Aján|ati nyilatkozat, kü|önösen Kbt. 60. 5 (3) bekezdésre vonatkozóan

(4. sz. meiiéKiet)

pE' aján|at tafta|mazza az ajánlattevő kifejezett nyi|atkozatát a l<zárő okok
vonatkozásában, az a|ábbi köte|ező taŕa|omma|: ,Á részuéteĺi szakasz óta az ajánlat
benyújtiísiáig nem kovetkeett be olyan váĺtozás, meĺy alapján az Ajánlattevő a Kbt,-
ben szabályozott kizáró ok hatiílya alá kertjlt,,,(5. sz. me|léklet/

Vá|tozásbejegyzési (elektronikus) kére|em és az annak érkezésérő| a cégbírósag áIta|

meqkü|dott ioazo|ás (adott esetben)
A|áírási címpé|dány/aláír.ási minta (abban az esetben, ha az aján|atot aláí.ó szemé|y
eltér attól, aki a részvéte|i je|entkezést íÍta a|á. A résaĺéte|i je|entkezés
benyújtasakor hatá|yos cĄ;kivonatban nem szerep|ő köte|ezettségválla|ó(k) esetében
az erre vonatkozó, a megbízott a|áí.ását is tafta|mazó írásos meghata|mazást is
csato|ni szükséqes.)

Szeződésteľvezet

Szakmai aján|at: a tételes árazott kö|tségvetés, vaĺamint a fejlesztések e|végzésének
ütemezését ta ĺta I mazó javas|ata.

v. FEJEZET: Üzutl TITKoT TARTALMAZo IRAToK (ADoTT ESETBEN) oná||ó
meIlék|etben

W. FEJEZET: Az nrÁľIĺĺľevő ÁI.ľłI. BEcsAToLNI rÍvÁľľ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

1. számú melléklet

TARTAIoM. És Kgr. 49.s (2) BEKEzoÉse SZERINTI IRATJEGrZÉK
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2.L.számű mel!éklet

FELoLvAsóLAP
(tinálló ajá nlattevő esetén)

1. Ajánlattevő

Név:

Kapcsolattartó neve:

Telefon:

E-mail:

2. Ajántat tárgya:

Kozétkeztetési szoigáitaiás eiiáiása cjiéiás éti<eztetéssei és a iáiaiókonyhák Íejiesztésévei

3. Ajánlat:

Ajánlattevő źital. negajźtnlott ellenszolgáltatás a részletes kalkulációs lap alapján:

Fax:

Ajánlati áľ (nettó Ftladag)z

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen

meghata |mazott képvise|ő alá ít.ása)

2 A rész|etes ka|kulácĺós lap uto|só (19.) sorában, azAján|ati ár osz|opban fe|tüntetett át|ag
alapján
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2.2 számű melléklet

FELOLVASOLAP

1. Közös Ajánlattevő

Név:

Kapcso|attaftó neve:

Telefon: Fax:

Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhe|y):

2. Ajánlat tárgya:

Közétkeztetési szo|gá|tatás e||átása diétas étkeztetésse| és a tá|a|ókonyhák fej|esztéséve|

4. Ajánlat:

Ajánlattevő źita|megajźnlott ellenszolgá|tatźs a részletes kalkulációs lap alapján:

Ajánlati áľ (nettó Fťadag)3

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cęjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

3A rész|etes ka|kulációs |ap uto|só (19.) sorában, azAjánlati ár osz|opban fe|tĹlntetett át|ag
aIapján

-30-



Soľszám

I

)

Koľcsoport

3.

!.

ovoda (3-6 év)

6.

1

Áfta|ános Iskola alsÓ tagozat
(7-10 év)

8.

9.

10.

A|ta|ános Isko|a fe|só tagozat
(l1-14 év)

11.

3. sz. mel|éklet
Részletes Kalku|áciős |a

t2.

Etkezés tĺpusa

13.

Ktizépiskola (15-18 év)

14.

Felnótt (intézményi dolgozÓ)

15.

Tizórai

16.

Ebéd

t7.

Uzsonna

Idós és szociális e|látás (18+
év)

Tízőrai

Ebéd

Uzsonna

Ajánlati áľ

(nettÓ Ft/adas)

Tízórai

Ebéd

Ebéd (nappali k|ubokban elfogyasztott - alapdíjja| számolva)

Uzsonna

I

Ebéd

Az ajánlati áľbÓl
a nettÓ nyeľsanyagnoľma méľtéke

ŕNeffĺĺ ľ.ŕ/aĺ|ao)

Házhoz szál|ított ebéd (alapdíj +csomagolás+házhoz szá||. díja)

Ebéd (klubokbÓl elvitelľe - alapdíj+csomagolás)

Tízőrai

Ebéd

Uzsonna

)
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Eladási áľ (nettÓ Ft/adag) (Az 1-18. sorszámhoz tafioző étkezésĺ típusok esetében megadott
díjak átlaga). A felolvasÓ|apon az ebben a soľban szeľep|ó átlagos éľtéket kell feltiintetnĺ olyan
mÓdon, hogy az 1.l8. soľokban szeľepló eladási árakátlagát egy tĺzedesjegyľe keľekĺtve ke||

kiszámolni

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

Egytál étel (Népkonyha)

(cégjegyzésre jogosu|t Vagy szabá|yszerĹĺen

meg hata I mazott képviseló a |á ír.ása)
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4. számú me!!éklet

alÁľuĺr NYILATKoZAŕ

kiiliinösen Kbt. 60. 5 (3) bekezdésre vonatkozóan

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása dlétás étkeztetésse| és a tálalókonyhák
fejlesztéséve|

A|u|írott...... mint a(z)............

(székheĺy:.. ......) cégjegyzésre jogosu|t/męhatalmazott képvise|őjes - az

ajánlati fe|hívásban és a dokumentációban fog|a|t va|amennyi formai és taĺta|mi követe|mény,

utasítás, kikotés gondos áttekintése után ezennel k.lje|entem, hogy:

- az aján|attéte|i fe|hĺvásban és a dokumentációban fogla|t va|amennyi fe|téte|t megĺsmefttit
megéĺtettuk és azokat a jeien nyiiatkozaĹÍai eiiogacjjuk'

- a szeződést - amennyiben, mint nyeľtes ajánlattevő kivá|asztásra kerĹi|Ünk - készek
vagyunk megkotni és te|jesíteni,

- a kéft e||enszo|9áltatás összege: |ásd az ',FelolvasólaPŁo[,
- e|fogadjut hogy amennyiben o|yan kitéte|t tettünk ajánlatunkban, ami el|entétben Van az

aján|atĺ fe|hívássa| vagy a dokumentációvaĺ vagy azok bárme|y fe|tételéve|, akkor az
ajá n |atu n k érvénytelen,

- amennyiben nyeftesnek nyĺ|vánÍtanak bennÜnket akkor a szerződést megkötjÜt és
szeződést te|jesítjük a dokumentációban, a szerződésteruezetben és az ajánlatunkban
lefeKetettek szerint

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen
meg hata |mazott képvise|ő aĺá ír.ása)

5 ré6ur a nyi|atkozatot aláír.ó szemé|ye szerint a megfe|elő részt a|áhúznĺ.
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5. számú mellék|et

NYIUTKoZAT
a Kzárő okokról

Közétkeztetési szolgáltatás el|átása diétás étkeztetésse| és a ta|alókonyhák fejlesztéséve|

Azaz nem állnak fenn ve|tink szemben a kozbeszezési toľvényben meghatározott Kbt. 56. s (1)
bekezdésben, továbbá a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a).d), va|amint í) pontjaiban meghatározott
kizárő okot valamint nem tartozunk a Kbt. 56. 5 (2) bekezdés hatá|ya a|á.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meg hata |mazott képvise|ő a |á írása)
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Közétkeztetési szolgáltatás e|látása diétás étkeztetéssel és a tála|ókonyhák
fej|esztésével
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