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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
Előterjesztő: Sátly Balázs elnök 

sz. napirend 
ELŐTERJESZTÉS 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2020.  július  02-i  rendkívüli ülésére 

Cse- kt 

Tárgy: Javaslat a „Közétkeztetés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

Előterjesztő: Sátly Balázs elnök 
Készítette: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési Iroda 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1.  számú melléklet: ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az Önkormányzat jelenleg átmeneti, rövid időre kötött közétkeztetési tárgyú szerződéssel 
rendelkezik, mely szerződés az előkészített közétkeztetési tárgyú, nyílt, uniós közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésig,  de  legfeljebb  2020.  május 26-ától számított 
6  hónapig érvényes. 
Előzőek eredményeként a Kbt. szerinti, nyílt, uniós közbeszerzési eljárás megindítása indokolt, és 
szükséges. 

Jelen előterjesztés célja a „Közétkeztetés" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) II. része szerinti, nyílt, gyorsított uniós közbeszerzési eljárás megindítása  3 
részajánlati körben. 
A  gyorsított eljárás alkalmazásának indoka: Ajánlatkérőnek kiemelten fontos, hogy alapfeladata 
körében a szolgáltatást ellássa, jelenleg rövid, átmeneti, rendkívüli helyzetre tekintettel megkötött 
szerződéssel rendelkezik. 

A  közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó  544.469.000,-  Ft/év, mely rendelkezésre álló fedezet a 
hirdetményben feltüntetésre került.  A  becsült érték részenkénti megbontásban: 
trész:  201.693.365  nettó HUF/év 
2.rész:  231.577.912  nettó HUF/év 
3.rész:  111.197.723  nettó HUF/év 

Az ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, a „Közétkeztetés" tárgyában (Kbt.) II. része szerinti, nyílt, gyorsított uniós 
közbeszerzési eljárás megindítása.  A  pénzügyi fedezet biztosított a Képviselő-testület  89/2019. (IV. 30.) 
számú határozatában határozatlan időre vállalt kötelezettségvállalással. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXL III. törvény  (KM)  II. része szerinti,  81.  §  (10)  bekezdése 
szerinti nyílt, gyorsított eljárásban kerül lefolytatásra tárgyi eljárás. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet (a 



továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési 
hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága  .../2020.  (VII.  02.)  számú határozata 

„Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása  3  részajánlati körben" tárgyú közbeszerzési 

eljárásról 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a „Közétkeztetés" tárgyú nyílt, gyorsított uniós közbeszerzési eljárás megindítható az előterjesztés 
mellékletét képező ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal; 

2. az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció felhasználásával a Polgármester 
intézkedjen a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény szerinti határidők betartásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében  2020.  július  02., 2  pont esetében  2020.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Közbeszerzési Iroda 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon. 

Budapest, 2020.  július  02. 

Sátly Balázs S*_ 
elnök 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA 

LEÍRTA: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL! NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS  et) (L)  Jo 
JOGI KONTROLL: 

ELLEN " IZT 

BETERESzTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

SÄTLY BALÁZS S , 
A  KÖLTSÉGVETÉSI  ES  PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

CZUKKERNE  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 
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a) a Kbt.  21.  §  (5)  bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt 
megjelölő azonosító szám: 

AK02138 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt.  6.  §  (1) 
bekezdés  h)  pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály 
kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt.  5.  §  (1)  bekezdés  c)  pont, 

c) az ajánlatkérő  a  Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

2015.  évi CXL1II. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű gyorsított 
nyílt eljárás, Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés  HUF-ban  kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva  a  Kbt. 
18.  §-ára: 

Jelen eljárás: évi nettó  544.469 000  HUF  a 3  részben összesen-  Ft 
Litz: 201.693.365  nettó HUF/év 
2.1-Az:  231.577.912  nettó HUF/év 
3.resz:  111.197.723  nettó HUF/év 

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az  TED-en  történő közzétételt kezdeményezi; 

f) ha  a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az  TED-en,  amelynek közzététele a Kbt. szerint nem 
kötelező, ez a körülmény: Kötelező 

g) ha  a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság 
általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok 
megnevezését: 

h) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  2020.  . . 

I)  ha  a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény 
ellenőrzését:  A  hirdetmény ellenőrzése kötelező. 

j) ha  a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban 
kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: Ajánlatkérő kedvezményre vagy 
mentességre nem jogosult. 

Egyéb közlemény: - 



Kiegesznes az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és  online  formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

Ajánlatikészvételi felhívás 
2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)  Név és címek' üelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám: 
AK03549 

Postai cím: 
Baross  u. 63-67. 

Város: 

Budapest 
NUTS-kód: 
HU110 

Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: dr. Lukács  Andrea Telefon:  +36 1 
4592123 

E-mail:  kozbeszerzes@jozsefvaros.hu Fax: +36 1 3036696 

Internetcím(ek) 

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

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

1.2)  Közös közbeszerzés 

D  A  szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 

D  A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

1.3)  Kommunikáció 

X  CA  közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: 
https://ekr.gov.hu (URL) 

OA  közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

X  Oa  fent említett cím 

Omásik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

X D elektronikusan: https://ekr.gov.hu (URL) 



0  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, 
valamint regionális vagy helyi részlegeik 

ONemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

X  0  Regionális vagy helyi hatóság 

Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

0  Közjogi intézmény 

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet 

CÉgyéb típus: 

Oa  fent említett címre 

Ca  következő címre: (adjon meg másik címet) 

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. 
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

1.5)  Fő tevékenység 

x 0  Általános közszolgáltatások 

0  Honvédelem 

0  Közrend  es  biztonság 

O  Környezetvédelem 

Gazdasági és pénzügyek 

0  Egészségügy 

Lakásszolgáltatás  es  közösségi rekreáció 

Szociális védelem 

0  Szabadidő, kultúra is vallás 

Oktatás 

0  Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

IL!) A  beszerzés mennyisége 

11.1.1)  Elnevezés: Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a 
közétkeztetés biztosítása  3  részben 

Hivatkozási szám:  2 

11.1.2)  Fő CPV-kód:  55520000-1 [j[]  . [][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Kiegészítő ÉPV-kód:  'OE 2  [ [[ [[ ][ [ 

11.1.3) A  szerződés típusa  0  Építési beruházás  0  Árubeszerzés X  0  Szolgáltatásinegrendelés 

11.1.4)  Rövid meghatározás: Közétkeztetés 

11.1.5)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend:  2 

Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

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

11.1.6)  Részekre vonatkozó információk 

A  beszerzés részekből áll X  0  igen  0  nem 

Ajánlatok X  0  valamennyi részre  0  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ]  0  csak egy részre nyújthatók be 

ítéljen oda szerződéseket:—

 

Ill  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

3  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával 
._ 



11.2)  Meghatározás' 

Rész száma:  2 11.2.1)  Elnevezés: Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 
önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a 
közétkeztetés biztosítása  3  részben 

11.2.2)  További CPV-kád(ok):  2 

Fő CPV-kód:  55520000-1  '  [J[ J.  [J[ J.  [][J. [ ][1  Kiegészítő  0W-kód:  1, 2  [][  H 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU110' El[j[] [I [ ]  A  teljesítés fa helyszíne: Magyarország,  Budapest  VIII. kerület 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

A  gyermekek védelméről  es  a gyámügyi igazgatásról szóló  1997  évi  MOM  törvény  21/A.  §-a  es 
a  37/2014. (IV. 30.)  EMMI rendelet alapján 36zsefvárosi Önkormányzat által biztosítandó 
intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézményekben a közétkeztetés biztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások alapján a közétkeztetés feladatokat az alábbi főbb mennyiségek szerint: 

1.  rész: 

a) Óvoda  13  különböző  feladatellátási helyen badellás kiosztásban összesen: 
tízóra1:233.200 adag/év melyből diétás, (sertés mentes)  8.800  adag/év 
ebéd:  233.200  adag/év melyből diétás (sertés mentes)  8.800  adag/év 
uzsonna:  233.200/  adag/év melyből diétás (sertés mentes)  8.800  adag/év 
felnőtt dolgozói  440  adag/év 
élelmezési napok száma:  220  nap/év. 

2.  rész: 
b)  Általános iskola  7  különböző feladatellátási helyen badellás Idosztásban összesem 

Általános iskola alsó tagozat 
tízórai:  115 255  adag/év, melyből diétás (sertés mentes)1  480  adag/év 
ebéd:  139 120  adag/év, melyből diétás ( sertés mentes)  2 775  adag/év 
uzsonna:  115 255  adag/év, melyből diétás (sertés mentes)  1 480  adag/év 
felnőtt dolgozói  185  adag/év 
élelmezési napok száma:  185  nap/év. 

Általános iskola felső tagozat 
tízórai: 59 015  adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 480  adag/év 
ebéd: 92 315  adag/év, melyből diétás ( sertés mentes) 1 850  adag/év 
uzsonna: 
felnőtt dolgozói 

59 015  adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 480  adag/év 
185  adag/év 

élelmezési napok száma:  185  nap/év. 

3.  rész: 
c) Nyári gyermekétkeztetés badellás kiosztásban  2021.461: 

ebéd:  2600  adag/ év 
élelmezési napok száma:  65  nap/év 

d) Szociálts étkeztetés előre csomagolva: 
Kötelező feladat:  6.  feladatellátási helyen csomagolt adagokban: 

ebéd: -  normal 13 695  adag/év 
- diétás cukros: 1 394,-adag/év 
- diétás gyomros-epés: 598adag/ év 



Kötelező feladat:  1.  feladatellátási helyen badellás adagokban:  
ebéd: - normál 4 482,-  adag/ év 

- diétás cukros: 249  adag/év 
- diétás gyomros-epés: 249  adag/ év 

élelmezési napok száma:  249  nap/év 

Önként vállalt feladat:  6  feladatellátási helyen csomagolt adaookban: 
ebéd: - normál 4 408  adag/ év 

- diétás cukros: 348  adag/év 
- diétás gyomros-epés: 232  adag/ év 

élelmezési napok száma:  116  nap/év 

Házhoz szállítás előre csomagolt adagokban: 
Kötelező feladat 

ebéd: - normál 9 093,-  adag/ év 
- diétás cukros: 5 976  adag/év 
- diétás gyomros-epés: 1 494,-adag/ év 

élelmezési napok száma:  249  nap/év 

Önként vállalt feladat: 
ebéd: - normál 14 152,-  adag/ év 

- diétás cukros: 2 134  adag/év 
- diétás gyomros-epés: -  534  adag/ év 

élelmezési napok száma:  116  nap/év 

e) Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomaeolya: 

gyermekek átmeneti otthona normál ebéd óvodás - 2  fő 
gyermekek átmeneti otthona normál ebéd ált. isk.  also  -  4  fő 
gyermekek átmeneti otthona normál ebéd ált. isk. felső -  4  fő 
gyermekek átmeneti otthona normál ebéd. közép isk. -  2  fő 
ebéd: 4 380  adag/év, 
vacsora:  4 380  adag/év, 
élelmezési napok száma:  365  nap/év 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek a 
felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek alapján történik 
a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 
korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 15%-nál nagyobb eltérés 
egyik étkezési típus esetében sem várható. Rendkívüli események, országos pandémia 
eseteiben nagyobb eltérés előfordulhat. 

1-2.  részek: Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása 

Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna:6.15  7.00 
ebéd:10.00-11.00 
vacsora:ebéddel egyldöbert 

zállítási időpont házhoyszállitAsoffl: ebécl:8.00-11.00-ig 
Nappali ellátás klubok:  10  óráig 

Intézmények 
Óvodák 

Cím 

Napraforgó Tagóvoda 
Várunk-Rád Tagóvoda 

Tagóvoda 
Napsugár Tagóvoda 
Százszorszép Tagóvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda 

1084 Bp.,  Tolnai  L u. 7-9. 
1086 Bp.,  Csobánc  u. 5. 
1088 Bp.,  Rákóczi  u. 15. 
1086 Bp., Danko u. 31. 
1086 Bp.,  Szűz  u. 2. 
1081 Bp.,  Kun  u. 3. 



Csodasziget Tagóvoda 
Mesepalota Tagóvoda 
Gyerekvirág Tagóvoda 
Virágkoszorú Tagóvoda 
Katica Tagóvoda 
Kincskereső Tagóvoda 
Pitypang Tagóvoda 

1083 Bp.,  Tömő  u. 38/A.  
1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 
1083 Bp.,  Baross  u. 111/b. 
1083 Bp.,  Baross  u. 91. 
1089 Bp.,  Vajda  P. u. 35-37. 
1089 Bp., Bláthy O. u. 35. 
1087 Bp.,  Százados  u. 14.  

Iskolák Cím 
Németh László Általános Iskola 1084 Bp.,  Német  u. 14. 
Molnár Ferenc Általános Iskola 1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 
Deák Diák Általános Iskola 1081 Bp., 11.  János Pál pápa tér  4. 
Losonci Téri Általános Iskola 1083 Bp.,  Losonci tér  1. 
Vajda Péter Általános Iskola 1089 Bp.,  Vajda  P. u. 25-31. 
Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn. 1086 Bp., Bauer  S.  u. 6-8. 
JEGYMI 1084 Bp.,  Tolnai L  u. 11-15. 

Szociális ellátás 

Napraforgó Idősek Klubja 1089 Bp.,  Delej  u. 34. 
Ciklámen Idősek Klubja 1081 Bp.,  II. János Pál pápa tér  17. 
Víg otthon Idősek Klubja 1084 Bp.,  Víg  u. 18. 
Őszikék Idősek Klubja 1082 Bp.,  Baross  u. 109. 
Reménysugár Idősek klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  4. 
Szenvedélybetegek Klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  12. 
Értelmi fogyatékosok Napk.O. 1082 Bp.,  Kis Stáció  u. 11. 

Gyermekek átmeneti otthona 1088 Bp.  Szentkirályi  u. 15. 

Házi segítségnyújtás és Szociális 
étkeztetés (ebéd házhoz szállítása) 1089 Bp.  Orczy  út 41. 

  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok 

X D Minőségi kritérium — 

1. Név: Élelmezésvezető többlet tapasztalata (egész hónap,  0-72  hónap)súlyszám:  z 
2. Név: Diétás szakács többlet tapasztalata (egész hónap,  0-72  hónap) súlyszám:  2 
3. Név: Szakmai ajánlat súlyszám: ao 
4. Név: Ajánlattevő az összes nyersanyag 5%-ára vállalja-e,  bogy  azokat ökolóctiai aazdálkodótól szerzi 

be és használja fel. (igen/nem) Súlyszám:  2 

Költség kritérium Név: / Súlyszám:  120
 



Ox  Ár— Súlyszám:  60 

0  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összértéke tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban:  [ 24  [ vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) I Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A  szerződés meghosszabbítható X  0  igen 0  nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a szerződés 
plusz 1 évvel hosszabbítható meg, amennyiben vállalkozó a szerződést igazoltan 
szerződésszerűen teljesítette. 

11.2.9)  Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 
(nyílt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [ I 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.10)  változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok  0  igen X  0  nem 

11.2.11)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X  0  igen  0  nem Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt jogosult az ajánlattevő ajánlatában 
megajánlott ellenértéken és feltételekkel az alapmennyiségen (adagszámon) felül, további plusz I5%/év adag megrendelelésére. 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

• Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  0  igen X  0  nem 

Projekt  száma vagy hivatkozási száma: 

11.2.14)  További információ: 

Értékelés módszere: 

ár: arányosítás,  1.  és  2.  minőségi szempont: arányosítás két szélső érték között,  3.  Szakmai 
ajánlat: arányosítás Szakmai ajánlat alszempontjai: Étlap változatossága a bemutatott alaptervek 
alapján, súlyszám  10,  Összeállított étlap tartalma, súlyszám  30,  módszer: arányosítás,  4.  minőségi: igen  100 
'nem  0 pant,  ponthatár:0-100 

 

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

111.1)  Részvételi feltételek 

111.1.1)  Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 



A  feltételek felsorolása S rövid ismertetése: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike 
fennáll vagy az eljárás során következett be. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  63.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja szerint kizáró ok fennáll. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § szerint. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése alapján az EEKD 
ű rlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének 
hatálya alá. 

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a  Kr. 4.  §  (1) 
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. 

A  Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdése és a  Kr. 3.  § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

Megkövetelt igazolási mód a Kbt.  69.  §  (4)-(7)  bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával ajánlattevőnek, 
közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a  Kr. 8.  § és  10.5  alapján kell igazolni, 
figyelemmel a  Kr. 12.  §  -16.  §-ában foglaltakra. 

A Kr. 15.5 (1)  bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy 
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása 
érdekében. 

A Kr. 15.  §  (2)  bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt.  67.5 (4)  bekezdés szerinti 
nyilatkozatot kell benyújtani.  A  nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. 

A Kr. 1.  §  (7)  bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — 
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A Kr.  13.5-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs 
folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre 
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és 
az ajánlatban benyújtani. 

A  Kbt.  69.  §  (11a)  bek. irányadó. 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

CI A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem kerül előírásra 

A  kiválasztási szempontok felsorolása  es  rövid ismertetése: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  2 
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111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

C  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

A  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell 
benyújtani.  A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 2.  §  (5)  bekezdés alapján ajánlatkérő 
előírja, hogy az EEKD  IV.  részének az a (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése" pont 
kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelést. 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt.  69.  § 
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második 
körben a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. 

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak kell 
benyújtania, aki az EKR rendelet  13.  §  (3)  bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok 
megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

A  bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerinti felhívása alapján). 

A  csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények. 

04.1.  Ajánlattevő ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés a) pontja 
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónap) befejezett,  de 
legfeljebb  6  éven  (72  hónap) belül megkezdett, az adott részajánlati  kör  közbeszerzés 
tárgyának megfelelő területen (közétkeztetés) végzett legjelentősebb befejezett, a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásait a  Kr. 22.  §  (1)  bek. 
meghatározott formában és  22.  §  (2)  bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. 

A  referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell 
derülnie. 

A  referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia: 

- a szolgáltatás tárgyának és a mennyiségének rövid ismertetését (minimális tartalomként fel kell 
tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot) 

a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum 
megadásával), 

- a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét, 

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési 
dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított  3  éven  (36  hónapon) belül esik és legfeljebb  6  éven  (72 
hónapon) belül került megkezdésre.  A Kr. 21/A.  § irányadó.  A  referencia több szerződéssel is igazolható. 

M.2. Ajánlattevő ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja 
alapján azokat a szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek - akiket be kíván vonni a teljesítésbe, ezen szakemberek megnevezésével, 
végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, szakember által aláírt 
önéletrajz, és rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával. Ajánlatkérő az élelmezésvezető és 
diétás szakács szakmai tapasztalatát a benyújtott önéletrajz alapján ellenőrzi az értékelés 
során, ezért abban a többlettapasztalatot is egyértelműen fel kell tüntetni.  A  párhuzamos 
tapasztalati időt ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe. 

M.3. Ajánlattevő ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés  d)  pontja 
alapján azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerét annak megjelölésével, amelyeket 
a gazdasági szereplő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud; 

M.4. Ajánlattevő ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés i) pontja 
alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki  
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felszereltségét annak leírásával a szállító jármű érvényes forgalmi igazolványa és engedélye 
másolatának csatolásával; Amennyiben ajánlattevő több részben indul, úgy vagy részenként 
külön-külön igazolja a szállító járművek meglétét, vagy ajánlatához csatolja azon 
logisztikának a pontos ismertetését, mellyel igazolja, hogy egy gépjárművel is alkalmas a 
szerződés teljesítésére, a határidőket, előírásokat képes betartani 

Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.  140.  §  (9)  bekezdése is irányadó. 

A  Kbt.  65.  §  (6)  bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 

A  Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt.  65.  §  (9)  bekezdés is irányadó. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M.1.  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik ajánlati felhívás feladásától visszafelé 
számított  3  évben  (36  hónap) befejezett,  de  legfeljebb  6  éven  (72  hónap) belül 
megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, 
melynek tárgya közétkeztetési szolgáltatás és melyből legalább egy szerződést  min. 12 
hónapon keresztül folyamatosan teljesített, és a szolgáltatás bármely egybefüggő  12 
hónapja alatt összesen legalább: 
1. rész:100.000 normál ebédadag és  6000  diétás adag 
2. rész:150.000 normál ebédadag és  3000.  diétás adag 
3. rész:15000 normál ebédadag és  1500  diétás 
ebédadag került előállításra, illetőleg szállításra. 

Ugyanazon szerződés több résznél is felhasználható. 

M.2.  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik valamennyi részben legalább: 
-  1  fő, legalább  36  hónapos, közétkeztetés területén élelmezésvezetőként szerzett 

szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel; (több részhez ugyanazon szakember 
megjelölhető) 
1  fő, legalább középfokú végzettségű, legalább  36  hónapos, közétkeztetés területén 
szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel; (részenként 
szükséges igazolni az  1  fő meglétét, ugyanazon szakemberrel több résznél nem 
igazolhat) 
1  fő, legalább felsőfokú végzettségű, legalább  36  hónapos közétkeztetés területén 
dietetikusként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel; (több részhez 
ugyanazon szakember megjelölhető) 
1  fő, legalább középfokú diétás szakács képzettségű, legalább  36  hónapos diétás 
szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel; (több részhez 
ugyanazon szakember megjelölhető)  

M.3.  Valamennyi rész esetében: Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik az 
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes , közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó a 
Magyar  Élelmiszerkönyv  2-1/1969  számú irányelvének megfelelő HACCP rendszer 
működését igazoló jegyzőkönyvvel, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. (Egy tanúsítvány 
több rész esetében benyújtható.) 

M.4.1.  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik az érvényes és irányadó 
jogszabályoknak mindenben megfelelő szállításra alkalmas szállító gépjárművel 
M.4.2.  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  több részben nyújt be ajánlatot és ajánlatában nem 
mutatta be azt az ellátási logisztikát, mely igazolja, hogy egy, ugyanazon szállító járművel 
több részben alkalmas a szerződés teljesítésére.. 

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  2 

A  szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
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D  A  szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

III  2) A  szerződéssel kapcsolatos feltételek 

111.2.1)  Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) 

A  szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A  vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

111.2.2) A  szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

AK  előleget nem fizet.  Az  ajánlattétel,  a  szerződés és  a  kifizetések pénzneme  HUF. 

Az  elszámolási időszak  a  hónap első napjától  a  hónap utolsó napjáig terjed.  A 
teljesítésigazolást  a  Megrendelő képviselője állítja ki  a  szerződésszerű teljesítés esetén  a 
tárgyhónapot követőhónap  15.  napjáig. Vállalkozó havonta (Kbt.  135.  §  (5)  bekezdésére 
figyelemmel) jogosult számlát utólag benyújtani.  A  számlát  a  Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevére és címére  (1081 Budapest,  Népszínház  u. 22)  kell 
kiállítani.  A  teljesítés igazolásra  is  ezen szervezet vezetője jogosult.  A  számlák kifizetése banki 
átutalással történik,  a  Ptk.  6:130.§ (1)-(2)  bekezdése szerinti fizetési határidővel. 
Alkalmazandó  a  Kbt.  135.  §  (6)  bekezdése  is. A  rögzített szolgáltatási adagárak  2021. 
szeptember  1.  napjától, továbbá ezt követően  a  szerződés időtartama alatt minden év 
szeptember  1.  napjától  a  KSH által közzétett közétkeztetésre vonatkozó szakági infláció 
mértékének megfelelően (előző évi átlagos fogyasztói árindex) emelhető (bővebben  a 
szerződésben). 

Vállalkozó  a  szállítási időpontokhoz képest  60  percnél nagyobb késedelembe esik kötbért 
köteles fizetni: az adag nettó egységárának  20 0/0-a  szorozva  a  késedelmesen lefőzött adagok 
számával. Hibás teljesítési kötbér: az adag nettó egységárának  20 go-a  szorozva  a  hibás 
teljesítésben érintett adagok számával. 
Meghiúsulási kötbér: az adag nettó egységárának  30  Wo-a  szorozva  a  nem teljesítésben 
érintett adagok számával. 
További információ  a  dokumentációban. 

111.2.3) A  szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

D  x  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevet és szakképzettségét 

IV.  szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X  0  Nyílt eljárás 

X D Gyorsított eljárás 

Indokolás: Ajánlatkérőnek kiemelten fontos, hogy alapfeladata körében a szolgáltatást 
ellássa, jelenleg rövid, átmeneti, rendkívüli helyzetre tekintettel megkötött szerződéssel 
rendelkezik. 

Meghívásos eljárás 

D Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

Tárgyalásos eljárás 
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D Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

0  Versenypárbeszéd 

0  Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

• A  hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

0  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

0  Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ I 

D  A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

D  A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében — a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4)  A  megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ 

II Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a 
megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

D Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra  (CPA)  vonatkozó információk 

A  szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X  0  igen  0  nem 

P7.2)  Adminisztratív információk 

IV.2.1)  Az  adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel  2 

A  hirdetmény száma  a  Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S  [JE  ][  j-E ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: (nn/hh/éééé)10000000000000C Helyi idő: (óó:pp) 

IV.2.3)  Az  ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

IV.2.4) Azok  a  nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU E E  [1' 

IV.2.6)  Az  ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az  ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/l2h/éééé) 

vagy  Az  időtartam hónapban:  [1  ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7)  Az  ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: (nn/hh/éééé))0000000000000( Helyi idő: (áénpp) Hely:  Az  ajánlatok benyújtására kizárólag az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül  van  lehetőség 
Információk  a  jogosultalcról és  a  bontási eljárásról: EKR.  A  bontási eljárásra  a  Kbt.  68.  §-ában foglaltak irányadók, 



a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, az 
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az 
elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.!)  A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű  0  igen X  0  nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

D  A  megrendelés elektronikus úton történik 

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak  x 
D  A  fizetés elektronikus úton történik X 

VI.3) További információk: 

• Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. 

• Az  AK  gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös 

ajánlattevők vonatkozásában. 

• Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.§-ban  és a Kbt.  41/A.  §  (5)  bekezdésben foglaltak szerint kell 

eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 

• Kiegészítő tájékoztatás a Kbt.  56.  § alapján. 

• Az ajánlat készítésénél, benyújtásánál figyelemmel kell lenni a részajánlati lehetőségre, az ajánlat 

részenként nyújtandó be. 

• AK  helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatot, továbbá minden 

olyan nyilatkozatot, iratot melyet jogszabály, illetve ajánlatkérő előírt, függetlenül attól, hogy 

nyilatkozat minta rendelkezésre áll-e vagy sem, figyelemmel a részajánlattételi lehetőségre is 

• Ajánlatnak tartalmaznia kell részenként a felolvasólapot a Kbt.  68.  §  (4)  bekezdése szerinti 

tartalommal, nyilatkozatot a Kbt.  66.§ (2) es (6)  bek. szerint, adott esetben a Kbt.  65.  §  (7)-(8) 

bek. szerinti nyilatkozatokat. Az  AF  terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek 

megfelelően az abban foglaltak a  KD-ben foglaltakkal együttesen értelmezendők (nemleges 

nyilatkozat is csatolandó). 

• Hiánypótlás a Kbt.  71. §-ban  foglaltaknak megfelelően.  AK  nem rendel el újabb hiánypótlást, 

amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt  von 

be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé. 

• FAKSZ:00163, dr. Lukács  Andrea (00163) 

• További  info  DOC-ban. 

• AK  nem alkalmazza a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 



• AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését. 

• AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozta meg. 

• A  jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 

2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

• Az ajánlathoz csatolni kell részenként a kitöltött, beárazott ártáblázatot, melyben szereplő adatok a 
felolvasólapon megadott adatokkal egyeznek.. 

• Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik olyan műszaki felszereltséggel, 
mellyel az adott résznél előírt diétás (cukros, gyomros-epés) ételek elkészítését, szállítását 
teljesíteni képes, és a nyilatkozatban ajánlattevőnek meg kell jelölnie azt a helyszínt (pontos 
címmel) ahol ezen ételek készítését végzi, megjelölve azt is, hogy az adott helyszín (konyha) 
használatának mi a jogcíme (tulajdona, bérlet, egyéb). 

• Ajánlattevőnek az ajánlat szakmai részeként mintaétlapot kell csatolnia a közbeszerzési 
dokumentációban megadott elvárás szerint, részenként. 

• További információ a Dokumentációban, műszaki leírásban, közbeszerzési 
dokumentumokban található. 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1)  A  jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Intemetcím: (URL) Fax: 

VI.4.2)  A  bekeltetési eljárást lebonyolító szerv  2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Intemetcím: (URL) Fax: 

V1.4.3)  Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A  jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

VI.4.4)  A  jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be  2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 



Intemetcím: (URL) Fax: 

  

V1.5)  E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/lih/CCéé) 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történj megfelelés biztosítása az afánlatkérö felelüssége 

szükség szerinti számban isméteffe meg 

2 adást esetben 
4 ha  az információ ismert 
20 a súlyszám helyett ajelentőség is megadható 
21 a súlyszám helyett ajelentöség Is megadható;  ha  az ár az egyetlen ',baba szempont akkor a súlyszámm nem alkalmazzák 
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ALAPINFORMACIÓK  A  KOZBESZERZESI ELJÁRÁSRÓL 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross 
u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő ajánlati felhívást, valamint közbeszerzési dokumentumokat tett 
közzé az EKR-ben a közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

Az eljárás EKR azonosítója: 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:  

Ajánlatkérő neve:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Telefon:  +36 1 4592123 
Fax: +36 1 3036696 
Honlap: http://jozsefvaros.hu 
E-mail:  lukacsa@jozsefvaros.hu 

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a  257/2018.  (XII.  18.)  Korm. 
rendelet  21.  §  (10)  bekezdése alapján):  

Név: dr. Lukács  Andrea 00163,  irodavezető 

Az eliárás típusa:  

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része 
szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű gyorsított nyílt eljárás a Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés 
alapján. 

A  közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:  

1.Fejezet: Ajánlati felhívás 

2.Fejezet: Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 

3.Fejezet: Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták Szerződéstervezet 

4.Fejezet: Műszaki leírás és Szerződéses feltételek 



1.  FEJEZET 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

Az ajánlati felhívás az alábbi linken található: 

https://ekrmov.hu  
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2.  FEJEZET 
ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK, AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A  közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító 
felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az ajánlati felhívással együtt 
kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 
közbeszerzési dokumentumokat  es  annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat 
szerezzenek be minden olyan körülmény  es  kötelezettség vonatkozásában, amely 
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

1.2. A  közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLI II. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor, a Kbt.  3.  §  5a.  pontja szerinti 
elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével. 

1.3.  Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet 
(továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezik, mely a Kbt. rendelkezéseitől szükséges 
mértékben eltérhet. 

1.4.  Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő 
regisztráció szükséges, melynek ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet  6. 
§  (1) es (6)-(9)  bekezdése tartalmazza. 

1.5.  Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 
anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít  As  nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési 
dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, 
mint ajánlattételre,  es  az abban leírt szolgáltatások céljára. 

1.6. A  közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével  es 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. 
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 

1.7.  Tárgyi eljárásban ajánlatkérő lehetővé tette a részek szerinti ajánlattételt. Az 
ajánlatok részenként nyújthatóak be, ajánlattevő döntése szerint, egy vagy több, vagy 
valamennyi részre. Az adott rész szerinti tárgyra és teljes mennyiségre lehet érvényes 
ajánlatot tenni, a részek egymással össze sem vonhatóak. 

2. AZ  AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK 

2.1.  Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi  es  formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével, az Ajánlatkérő  es  a jogszabályok által előírt kötelező okiratok, 
dokumentumok, nyilatkozatok, űrlapok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) 
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

2.2.  Ajánlattevő kötelezettségét képezi — a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
gondos áttanulmányozását követően — az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai 
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, 
valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás—kérésre adott ajánlatkérői válaszok 
figyelembevétele. 



2.3.  Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

2.4.  Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott 
felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított 
felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtása pedig a felület, az erre a célra 
létrehozott helyén az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít. 

2.5.  Az EKR-ben benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos általános előírásokat a Kbt. 
41/A.  §-a, a Kbt.  57.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja, valamint az EKR rendelet  11.  §  (4) 
bekezdése és  12.  §-a tartalmazza. 

2.6.  Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR-ben létrehozott űrlapok kitöltésével 
köteles benyújtani: 

• Felolvasólap 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontja tekintetében 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont kc) alpontja tekintetében 

• Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az 
űrlapon jelölni, hogy  „A  nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.") 

• Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat (kérjük az űrlapo(ko)n feltüntetni az 
Ajánlatkérő által a felhívás  111.1.1.  pontjában előírt kizáró okokat /Kbt.  62.  §  (1)-
(2)  bekezdés szerinti kizáró okok/) 

• Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) 

• Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 

• Egyéb, amit az EKR űrlap formájában rendel alkalmazni 

2.7. A  Kbt.  41/B.  §  (2)  bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az 
ajánlat részét képező — nem EKR űrlapon benyújtandó - dokumentumokat .pdf 
formátumú fájlban készítsék el, melyeket a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) 
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

2.8.  Aláírás igazolása:  A  cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatban 
benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 

2.9.  Az ajánlat módosítására a Kbt.  55.  §  (7)  bekezdésében foglaltak szerint van 
lehetőség. 

2.1().  Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie.  A  beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

2.11. A  teljes ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott 
határidő közép európai helyi idő szerint értendő (CET) 

2.12.  Ajánlattevőnek  4  évszakos mintaétlapot csatolnia kell ajánlatához. Az ajánlat 
érvénytelen,  ha  a mintaétlap nem felel meg a vonatkozó, érvényes jogszabályoknak. 
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3.  KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

3.1.  Közös ajánlattétel a Kbt.  35.  § alapján. 

3.2.  Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési 
eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást, 
melynek tartalmaznia szükséges az alábbi pontokat: 

• a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

• a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

• A  meghatalmazásnak a Kbt.  35.  §  (2a)  bekezdés alapján ki kell terjednie arra, 
hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott 
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

4. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

4.1. A  gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt.  72.  § szerinti 
indokolásban az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával, elkülönített módon 
elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló  2018.  évi LIV. törvény  1.  §. szerinti üzleti 
titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 

4.2.  Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes 
szabályait a Kbt.  44.  § és az EKR rendelet  11.  §  (4)  bekezdése tartalmazza. 

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

5. AZ  AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

5.1.  Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor 
a Kbt.  68.  § rendelkezései és az EKR rendelet  15.  §  (2)  bekezdés szerint. 

5.2. A  Kbt.  68.  §  (1c)  bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 
68.  §  (4)  bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal 
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az 
ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

5.3.  Az ajánlattételi határidő vonatkozásában a Kbt.  52.  §-a és az EKR rendelet  16.  §-a 
irányadó. 



6. AZ  AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

6.1. 7.1.  Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdésében foglaltakat, a bírálatot csak 
az értékelési szempont szerint legkedvezőbb ajánlattevő vonatkozásában végzi el. 

6.2.  Az ajánlatok elbírálása a Kbt.  69-72.  §-a alapján történik. 

6.3. A  Kbt.  69.  §  (3)  bekezdés alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely 
ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell 
zárni, majd a megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt.  69.  §  (3)  bekezdés alapján értékeli. 

6.4.  Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő a Kbt. 
69.  §  (4)  és adott esetben a  (6)  bekezdés alapján az ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró 
okok, az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban 
előírt igazolások benyújtására. 

6.5.  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.  69.  §  (5)  bekezdésében foglaltakra. 

6.6.  Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 
ajánlattevőktől felvilágosítást kér.  A  hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó 
szabályokat a Kbt.  71.  §-a  es  az EKR rendelet  11.  §  (2)-(3)  bekezdése tartalmazza. 
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AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott értékelés 
szempont (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli a felhívásban megadottak szerint. 

4> Minőségi szempontok: 

1. Élelmezésvezető többlet tapasztalata (egész hónap,  0-72  hónap) Súlyszám:  2 

2. Diétás szakács többlet tapasztalata (egész hónap,  0-72  hónap) Súlyszám:  2 

3. Szakmai ajánlat Súlyszám:  40 

Alszempontjai: 

1.Összeállított étlap tartalma súlyszám  30 

2.Étlap változatossága a bemutatott mintaétlap alapján súlyszám:  10 

4. Ajánlattevő az összes nyersanyag 5%-ára vállalja-e, hogy azokat ökológiai 
gazdálkodótól szerzi be és használja fel. (igen/nem) Súlyszám:  Z  Módszer igen  100  pont, 
nem  0  pont 

• Ár szempont: Súlyszám:  60 

Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika 
szabályai szerint. 

Az egyes értékelési részszemponthoz tartozó módszerek alapján meghatározott 
pontszámok kerülnek megszorzásra az adott értékelési részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal.  A  súlyszámmal felszorzott pontszámok ezt követően ajánlattevőnként 
összesítésre kerülnek és az így meghatározott, legmagasabb pontszám összeggel 
rendelkező ajánlat minősül legjobb ár-érték arányúnak. 

Ha  több ajánlatnak azonos az alábbiak szerint kiszámított pontszám összege, akkor 
ajánlatkérő a Kbt. 

77.  §  (5)  bekezdésében foglaltak szerint jár el, ami alapján az az ajánlat minősül a 
legkedvezőbbnek, amely az ajánlati ár résszempont vonatkozásában a 
legmagasabb pontszámot kapta, azonos ellenszolgáltatás esetén pedig az az 
ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési szempontok közül a legmagasabb 
súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles kérni,  ha  az ajánlat a megkötni 
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az 
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értékelési szempontként figyelembe vett ár eleme tekintetében. 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján 
köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során 
írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre 
vonatkozóan. 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely 
különösen: 

a) a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott szolgáltatás eredetiségére, 

e) a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot,  ha  nem tartja 

elfogadhatónak  es  a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

• Az Étlap értékelése, a szakmai ajánlattal szembeni elvárások 

Slap  (szakmai ajánlat):  

A  szakmai ajánlatnak minősülő étlapoknak  es  a hozzá tartozó 

dokumentumoknak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy 

főre a  3712014. (W.  ' EMMI rendelet  3.  mellékletében feltüntetett 

energiaszükségleti értékcL flcvemhevételével naponta biztosítandó. 

Az ajántattevő köteles: 
OEL rész:  20  napos mintaétlapot készíteni téli-tavaszi időszakra (az évszak 

megjelölésével), napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) óvodás  (4-

6  éves) korcsoport számára. 

2.  rész:  20  napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra (az évszak 

megjelölésével), napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános 

iskolás  (7-10  éves korcsoport számára). 

2.  rész:  20  napos mintaétlapot készíteni téli-tavaszi időszakra (az évszak 
megjelölésével), napi háromszori étkezésre (tízórai,ebéd, uzsonna) általános iskolás 
(11-14  éves korcsoport számára). 
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3.  rész: 

20  napos mintaétlapot készíteni téli-tavaszi időszakra (az évszak 

megjelölésével), napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) óvodás  (4-

6  éves) korcsoport számára. 

20  napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra (az évszak megjelölésével), 

napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás  (7-10 

éves korcsoport számára). 

20  napos mintaétlapot készíteni téli-tavaszi időszakra (az évszak 

megjelölésével), napi háromszori étkezésre (tízórai,ebéd, uzsonna) általános 

iskolás  (11-14  éves korcsoport számára). 

20  napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra (az évszak megjelölésével), 

napi egyszeri étkezésre (ebéd) gimnáziumi  (15- 18  éves) korcsoport számára. 

20  napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra (az évszak megjelölésével), 

napi egyszeri étkezésre (ebéd) felnőtt  (19- 69  éves) korcsoport számára. 

A  mintaétlapokon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-  (kcal),  fehérje-
-(g), zsír- -(g), telített zsírsav -(g), szénhidrát- -(g), cukor- -(g), és só- (g)tartalmát, 
valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
allergén összetevőket. 

Az óvodás, általános iskolás korosztályok tekintetében a főétkezésen kívül a tízórai 
is komplett legyen. 

Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy az egymást követő kétszer tíz 
élelmezési nap főétkezéseiben és kisétkezéseiben egy ételsor csak egy 
alkalommal forduljon elő. 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához  a  mintaétlapokhoz tartozó étrend  10  személyes 
nyersanyagkiszabásait - étkezésenkénti bontásban, és az alapanyagokat  10 
na  pos  és  a 2 x10  napos (teljes) időszakra összesítve. 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend  10-10 

napra számított átlagos energia-  (kJ; kcal),  fehérje- (g), zsír-(g,  en%),  telített 

zsírsav- (g), szénhidrát-- (g), hozzáadott cukor (g;  en%),  számított sótartalom (g), 

valamint a tej-, tejtermékből származó kalcium összes mennyiségét 

(mg)tartalmazó kimutatását. 

Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban 

feltüntetett energiaértékeket  (kcal),  a számított sótartalmat (g) és a zsír energia%-át 

tartalmazó kimutatását; 



Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrendnek a rendelet által 
előírt, „egymást követő kétszer tíz élelmezési nap", vagyis húsz élelmezési napra 
vonatkozó változatossági mutatóját a rendeletben meghatározott képlet alapján 
kiszámolva, valamint az ennek alapját képező, a nyersanyag jellemzői  es  az ételkészítési 
technológiák szerint részletezett kimutatást; 

Az ellenőrzés alapját mindenkor az Ajánlattevő által elkészített étlaphoz tartozó 
es  az ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik. 

Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely 

nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy bármely, a szakmai ajánlat 

részeként előírt dokumentum nem kerül csatolásra, úgy Ajánlatkérő azajánlatot 

érvénytelennek nyilvánítja. 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az étlapok, nyersanyag-

kiszabatok és kimutatások kifejezetten olyan ajánlati elemek, melyek a 
beszerzés tárgyára, a szerződéses feltételekre adott tartalmi, szakmai ajánlatot 
képezik. 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek minden esetben fel kell tüntetni az 

étlapokon és a nyersanyag-kiszabatokon is, hogy milyen szoftverrel készült a 

nyersanyagkiszabás  es  étlap. 

A  fenti előírások alapján az Ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt 

mintaétlapokat és az ennek alapján elkészített nyersanyag-kiszabatokat. Kérjük, a 

hatályos  37/2014.  (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint készítsék el a 

mintaétlapokat. Amennyiben a mintaétlap a jogszabályban foglaltaknak nem felel 

meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Definíciók (forrás:  A 

37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet, kivéve: össz-zsír, össz-só) 

Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai 

leírás, a meghatározott adagszámban felhasznált, tisztított nyersanyagok tételes 

mennyiségi felsorolásával. 

Nyersanyag-kiszabati ív:  A  közétkeztetőnek nyersanyag-kiszabati ívet 

kell vezetnie (közétkeztetési rendelet  1.  melléklet), amelyen feltünteti egy 

napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők életkora és száma alapján 

meghatározott adagszámban elkészítendő ételek  es  italok előállításához 

szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását. 

Az étlapon  es  a nyersanyag-kiszabati íven az ételekhez felhasznált, tisztított 

nyersanyag alapjául szolgáló élelmiszereket pontos tápanyagszámítás 

elvégezhetősége érdekében a csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő 



dokumentumon megadott jelölési adatuk szerinti megnevezésükkel kell feltüntetni. 

A  fentiekben nem részletezett elemek tekintetében a  37/2014.  (IV.30.) EMMI rendelet 

előírásai az irányadók. 

Aiánlatkérő felhívia aiánlattevők fiavelmét, hoav  ha  a szakmai aiánlat nem kerül  

benvúitásra, az az aiánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Hiánypótlás / felvilágosítás során csak a szakmai ajánlat nem jelentős, egyedi 

részletkérdésre vonatkozó hibái, hiányosságai javíthatók! 

Szakmai aiánlat, mintaétlap pontozása (szakmai aiánlat  1.  alszempontia):  

Ajánlatkérő a pontozás során az adott - fentiek szerint előírt - elem meglétét 

ellenőrzi és az alábbiak szerint pontozza: 

Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely 
nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot 
érvénytelennek nyilvánítja. 

Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat pontozza. 

Az adott étlap feleljen meg a hatályos  37/2014. (IV. 30.)  EMMI rendelet a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
rendeltnek. 

A  gimnáziumi  (15- 18  éves korcsoport) és a felnőtt  (19-69  éves korcsoport) étlap 
nem kerül ennél az alszempontnál pontozásra. 
A  további étlapok az alábbiak szerint kerülnek pontozásra: 

Pontozás 
szempontjai 

Elérhető pontszámok étlaponként 

Az étlap minden hétben  (4 x 5  nap) teljesül: 
Teljes kiőrlésű 1  pontot kap 3  pontot kap 5  pontot kap 
gabona alapú Megfelel a Naponta legalább Naponta legalább 
élelmiszer hatályos egyszer egy adag egyszer egy adag 
biztosítása rendeletnek: teljeskiörlésü teljes kiőrlésű 

 

naponta egyszer gabonaféle gabonaféle 

 

egy adag teljes szerepel az szerepel az 

 

kiőrlésű gabona étlapon minden étlapon minden 

 

alapú élelmiszer nap, és hetente  (5 nap, és hetente  (5 

 

szerepel az nap) legalább 6 nap) legalább 7 

 

étlapon minden adag teljes adag vagy annál 

 

nap kiőrlésű 
gabonafélét 
biztosít 

több adag teljes 
kiőrlésű 
gabonafélét 
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Friss zöldség — 

ide nem értve a 

burgonyát —  es 

gyümölcs 

biztosítása 

1  pontot kap: 

Megfelel a 

hatályos 

rendeletnek: 

naponta egyszer 

egy adag friss 

zöldség vagy 

gyümölcsféle 

szerepel az 

étlapon minden 

nap 

3  pontot kap: 

Naponta legalább 

egyszer egy adag 

friss zöldség vagy 

gyümölcsféle 

szerepel az 

étlapon minden 

nap,  es  hetente  (5 

nap) legalább  7 

adag friss 

zöldséget vagy 

gyümölcsfélét 

biztosít 

5  pontot kap: 

Naponta legalább 

egyszer egy adag 

friss zöldség vagy 

gyümölcsféle 

szerepel az 

étlapon minden 

nap,  es  hetente  (5 

nap) legalább  8 

adag vagy annál 

több friss 

zöldséget vagy 

gyümölcsfélét 

biztosít 

biztosít 

Az étlap minden hétben  (4 x 5  nap) teljesül: 

Az étlap minden hétben  (4 x 5  nap) teljesül: 

1  pontot kap: 

Megfelel a 

hatályos 

rendeletnek: 10 

nap alatt legalább 

egy adag halat 

biztosít a napi 

háromszori 

étkezés során. 

3  pontot kap: 

10  nap alatt 

legalább két adag 

halat biztosít a 

napi háromszori 

étkezés során, 

ebből legalább 

egyet ebéd során. 

5  pontot kap: 

10  nap alatt 

legalább három 

adag halat 

biztosít a napi 

háromszori 

étkezés során, 

ebből legalább 

egyet ebéd során. 

Hal biztosítása 

Az így elérhető pontszámok érvényes ajánlat esetén: minimum  9  pont  (3 x 3 

pont), maximum  45  pont  (3 x 15  pont). 

Amennyiben a szakmai ajánlat bármely elemében olyan előírást tartalmaz, mely 

nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot 
érvénytelennek nyilvánítja. 

A  szakmai ajánlatok pontozását követően a legmagasabb pontszámot elért 
ajánlat  100  pontot kap, a többi ajánlat pontszámának meghatározása pedig 
az egyenes arányosítás módszerével történik a Közbeszerzési Hatóság 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatójának (KE  2016.  évi  147.  szám)  1.  sz. melléklet  A. 
1.bb) pontja alapján. 

13 
q 



Változatossáoi mutató. Étlap változatossáaa.  2.  alszemoont:  

A 37/2014.  (IV.30.) EMMI rendelet előírásaira figyelemmel az étrend 

összeállításánál biztosítani kell, hogy a fenti változatossági mutató az egymást 

követő kétszer tíz élelmezési nap meleg étkezéseinek vonatkozásában ne legyen 

kisebb 60-nál, és az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben 

egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő. 

Fentieknek megfelelően a változatossági mutató értékelésére az ajánlattevő 

szakmai ajánlatában a korcsoportra bemutatott  20  napos mintaétrend tartalma 

alapján kerül sor.  A  rendeletben foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő által 

bemutatott változatossági mutató értéke minimum  60  kell, legyen a mintaétrend 

alapján, ez az érték kapja a minimum pontszámot  (1  pont). Azt az ajánlatot, 

melyben a változatossági mutató értéke 60-nál kevesebb, Ajánlatkérő 

érvénytelennek nyilvánítja. 

Ezen alszempont esetében értékelésre kerülő mintaétlap: 

1. rész:  20  napos mintaétlapot készíteni téli-tavaszi időszakra, napi 

háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) óvodás  (4-6  éves) 

korcsoport számára. 

2. rész:  20  napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra, napi háromszori 

étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás  (7-10  éves korcsoport 

számára). 

3. rész: 

20  napos mintaétlapot készíteni őszi-téli időszakra, napi háromszori 

étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna) általános iskolás  (7-10  éves korcsoport 

számára). 

Változatossági mutató 

levesf +  Wig  + főzelékf + köretf 
V= x100 

levese + hüse + főzeléke + körete 

V = változatossági mutató 
f  = féleségek száma:nyersanyag és ételkészítési technológiák kombinációját 
tekintve 
e =előfordulások száma 

A  legmagasabb változatossági mutató értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat 

kapja a maximális értékelési pontszámot  (100  pont), a többi ajánlat értékelési 

pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával 

kerül meghatározásra. 

P= A  vizsgált /  A  legjobb X (Pmax -  P min)  +Pmin 
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ahol:  P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P  max: a pontskála felső határa  P min:  a pontskála alsó határa  A  legjobb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme,  A  vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi elem 

Az így meghatározott pontszámok az értékelési alszemponthoz tartozó 
megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 

A  mintaétlapon kell a teljesítésnek alapulnia. 

Ajánlattevő vállalja, hogy mindenkor a közbeszerzési eljárásban megadott 

előírásoknak, megfelelően tervezi meg étlapját.  A  speciális étlapok az 
ajánlatban megajánlott étlapokhoz igazodnak az étlaptervezés és a vonatkozó 
diétás előírások figyelembevételével. 

Speciális: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére 
vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan 
fogyasztók speciális táplálkozási igényelt elégíti ki, akik számára sajátos 
egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő 
fogyasztását teszi indokolttá. 

Az intézmények észrevételeit ajánlattevő köteles figyelembe venni, és azt a 
teljesítése folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik észrevétel, a heti 
étlapot elfogadottnak kell tekinteni. 

Az ajánlattevő köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, 

melyből az egyik leves, összeállítani. Az ebéd minden nap meleg étkezést 

jelent. 

Ár szempont 

> Ár: súlyszám:  60 

Ajánlati ár, módszer: a csatolt ártábla kitöltésével. 

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelyik a legalacsonyabb nettó összesen ellenértéket 

tartalmazza, mely adatot kell a Felolvasólapon szerepeltetni ár szempontként, részenként. 

A  legkedvezőbb (legalacsonyabb nettó összesen) ajánlat  100  pontot kap, a többi ehhez 

képest kap arányosan kevesebbet az alábbi képlet alkalmazásával: 

Negatív iránytangens esetén (minél kisebb a tartalmi elem annál nagyobb a pontszám) 
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PM  
PV= x XL 

XV 

PV  vizsgált pontszám 

PM  maximális pontszám 

XL  legjobb tartalmi elem 

XV vizsgált tartalmi elem 

Az így kiszámított pontok az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal 

(szorzószámmal) felszorzásra kerülnek, amely pont a súlyozott pont. 

Ponthatár:0-100 

Minőségi szempontok: 

Élelmezésvezető többlet tapasztalata  (0-72  egész hónap) Súlyszám:  2 

Diétás szakács többlet tapasztalata  (0-72  egész hónap) Súlyszám:  2 

Értékelése: arányosítás két szélső érték között: 

Név: Élelmezésvezető többlet tapasztalata  (egész hónap) Súlyszám:  2 

Név: Diétás szakács többlet tapasztalata  (egész hónap) Súlyszám:  2 

Ezen minőségi szempontnál az alkalmasság keretében előírt  36  hónap feletti (azaz 
többlet) vállalást kell a felolvasólapon feltüntetni és benyújtott önéletrajzi adatokkal 
igazolni. Tehát  ha  a szakember nem rendelkezik többlet tapasztalattal, úgy  „0"  a 
feltüntetendő adat, mivel az alap,  36  hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik, és 
többlettel nem. 

Amennyiben a szakember összesen például  42  hónap szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, úgy az előírt  36  hónap feletti többlet  6  hónap lesz, azaz a  6  hónapot 
(mint többletet) kell a felolvasólapon feltüntetni, és így tovább.  A  vállalást 
ajánlatkérő a szakmai önéletrajzból ellenőrzi, ezért különösen fontos ezen irat 
tartalmi helyessége. Az átfedéseket a szakmai időtartam kapcsán ajánlatkérő 
egyszer veszi figyelembe, ekként a szakmai gyakorlati idő számításánál,  ha  például 
ugyanazon időtartam alatt több munkahely (mint gyakorlati hely) kerül feltüntetésre, 
a többlet tapasztalatnál az átfedéssel érintett időszak csak egyszer lesz beszámítva! 

Értékelés módszere, Arányosítás két szélső érték között: 
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azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 
(érvényességi küszöböt atő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám 
alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál 
kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható 
pontszám felső határával megegyező pontszámot kapjanak. Az ajánlatkérő által 
meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek 
pontozásra a következők szerint: 

Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) 
x  (Pmax — Pmin) + Pmin 

ahol 

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála  also  határa 

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt.  77.9 (1)  bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja. 

A  legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt.  77.§ (1)  bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

Ajánlatkérő a fentiek szerint kiszámított súlyozott pontokat ajánlatonként összesíti, és az 

az ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat, amelynek az összesitett 

súlyozott összpontszáma a legmagasabb. Amennyiben több ajánlat összesitett 

súlyozott összpontszáma egyenlő mértékben a legmagasabb, úgy a nyertes kiválasztása 

a Kbt. szerint történik. 

• (Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés nem átalánydíjas, így az 
ártáblázat (költségvetés) tételeit nem lehet módosítani!) 

• A  közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott 
ártáblázat az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket.  A 
képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése ajánlattevő felelőssége.) 

• az ártáblázatot kitöltve, részenként kell benyújtani. 

• Az értékelési szempont szerinti értéket Ajánlatkérő a felolvasólapon egész 
számban kéri megadni. (Amennyiben tört számban kerül ezen érték megadásra 
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(bármely dokumentumban), úgy Ajánlatkérő a matematika szabályai szerint egész 
számra kerekíti azt.) 

o Ajánlattevőknek a megajánlása alátámasztásaként be kell nyújtania ajánlata 
részeként műszaki szakmai ajánlatát, melynek része a kitöltött ártáblázat is. 

A  szakmai ajánlat tekintetében ajánlatkérő az alábbiak szerint jár el: Ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja,  ha 

• Ajánlattevő nem nyújt be részletes szakmai ajánlatot (pl. a cellát üresen hagyja), 

• az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat hiányos. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenértéknek (ajánlati árnak) tartalmaznia 
kell minden járulékos költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti 
teljesítéséhez szükséges - függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző 
díjak  es  illetékek, utazási, nyomtatási, kommunikációs  es  szállásköltség stb. Az ajánlati 
árnak tartalmaznia kell a szolgáltatás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 
kockázatot és hasznot is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati ár a 
szerződés megkötésétől kötött, semmilyen módon nem emelhető a teljesítés időtartama 
alatt, kivéve azon eseteket, melyeket a szerződés rögzít. Az ajánlatok kidolgozásakor 
vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell 
foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

o Az  ajánlati árat nettó formában kell megadni  (HUF).  Az  ajánlat csak banki 
átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az 
Ajánlatkérő számára. 

o Az  ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők 
semmilyen formában  es  semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó 
ajánlatot. 

o Az  eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi 
felhívásban és  a  közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, 
valamint az értékelési szempont szerint  a  legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

o Ajánlatkérő nem fogad  el  irreális vagy nem teljesíthető, vagy nem érvényesíthető 
megajánlásokat. 

8.  ELŐZETES VITARENDEZÉS ÉS IRATBETEKINTÉS 

8.1. A  Kbt.  80.  §  (1)-(2)  bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt.  80.§ (3) 
bekezdése alapján az EKR-en keresztül kell benyújtani. 
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8.2.  Ajánlatkérő a Kbt.  45.  §  (1)  bekezdés szerinti iratbetekintést a gazdasági szereplő 
képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési 
kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel 
kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani. 

8.3. A  szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelem és 
iratbetekintés esetén a Kbt.  41.§ (2)  bekezdés  c)  pontja az irányadó. 

9.  TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 

9.1.  Ajánlatkérő a Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

Országos illetékességű szervezetek 

Munkaioqi: 

Pénzügyminisztérium 
Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36(80) 204-292; +36(1) 896-3002 
Fax: +36 (1) 795-0884 
Email:  munkavedelmi-fooelom.gov.hu  
Egyéb elérhetőségek: 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 
munkavedelem-infoenqm.qov.hu  
Ingyenes (zöld) telefonszáma:  +36 (80) 204-292 

Pénzügyminisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36 (1) 896-2902 
Fax: +36 (1) 795-0880 
Email:  foqlalkoztatas.feluqyeleti-fooepm.qov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 
Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 
tel:  +36 (1) 428-5100 
fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail: nay  kozpontenav.qov.hu  

Környezetvédelmi: 

Agrárminisztérium 
Környezetügyért Felelős Államtitkárság 
1055 Budapest,  Kossuth Lajos tér  11. 
Postal  cím:  1860 Budapest,  Pf.  1. 
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Telefon:  +36 (1) 795 2000 
Telefax:  +36(1) 795 0200 
E-mail: infoefm.clov.hu  

Szociális: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
1054 Budapest,  Báthory  u. 10. 
Telefon:  +36 (1) 795 1860 
E-mail:  uoyfelszolgalateemmimov.hu  

Budapest 
Munkajogi: 
Budapest  Főváros Kormányhivatala  Ill.  Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és  Mu.  Hatósági és Behajtási Osztály 

1036 Budapest,  Váradi  u. 15. 
Postacim:  1438 Budapest,  Pf.  520. 
tel:  +36 (1) 323-3600 
fax:  +36 (1) 323-3602 
E-mail:  munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, 
munkavedelem.munkaugy@mvmu.btkh.gov.hu 
Nemzeti Adó-  es  Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 
Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 
tel:  +36 (1) 428-5100 
fax:  +36 (1) 428-5509 
e-mail:  nav_kozpont@nav.gov.hu 
Környezetvédelmi: 
Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; 
Környezetvédelmi és Ügyviteli Osztály 
1016 Budapest,  Mészáros  u. 58/A 
tel:  +36 (1) 224-9100 
e-mail:  orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

Szociális: 
Budapest  Főváros Kormányhivatala Gyámügyi  es  Igazságügyi Főosztály; Szociális és 

Gyámügyi Osztály 
1035 Budapest,  Váradi utca  15. 
Tel.:  +36(1) 896-0468 
Telefax:  +36(1) 237-4879 
E-mail:  wamhivatal.budapestebtich.qov.hu  

10.  EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD) 

10.1.  Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik 
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.  A  nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak 
megjelölését, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv 
jogosult, valamint a Kbt.  69.  §  (11)  bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges 
adatokat és — szükség esetén — hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
321/2015.  (X.  30.)  Kormányrendelet (továbbiakban:  Kr.) 6.  §  (1)  bekezdésében foglaltakra, azaz, 
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hogy azon adatbázisok elérhetőségét nem szükséges feltüntetni az EEKD-ban, amelyek 
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a  Kr.  előírja, tehát ezen 
esetekben az EEKD űrlapon szükséges jelölni, hogy az információ elektronikusan elérhető, 
azonban az adatbázis elérhetőségét nem szükséges feltüntetni. 

10.2.  Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási 
módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési 
dokumentum  IV.  rész a pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az 
alkalmassági minimumkövetelményeknek. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány  IV.  részében 
szereplő részletes információk megadását. 

10.3.  Kizáró okokra vonatkozó kitöltési útmutató: 

kizáró ok Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum formanyomtatvány kitöltési 
helye és módja 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés aa) pont Ill.  rész  „A"  szakasza  1.  pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ab)  pont Ill.  rész  „A"  szakasza  2.  pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ac)  pont Ill.  rész  „A"  szakasza  3.  pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ad)  pont III. rész  „A"  szakasza  4.  pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ae) pont Ill.  rész  „A"  szakasza  6.  pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés af) pont Ill.  rész  „A"  szakasza  6.  pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ag) pont in.  rész „D" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ah)  pont III. rész  „A"  és „D" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  b)  pont III. rész  „B"  szakasz 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  c)  pont Et  rész „C" szakasz  1-5. pond's 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  d)  pont III. rész „C" szakasz  6.  pontja 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés e) pont III. rész „D" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pont III. rész „D" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g) pont HI.  rész „D" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  h)  pont III. rész„C" szakasz  10.  a-c)  pontja 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ia) pont Ajánlatkérő ellenőrzi az el árás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ib) pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  j)  pont IIL rész„C" szakasz  10. d)  pontja 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ka) pont 

lit  rész „D" szakasza 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont 
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Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés I) pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés m) pont 11t  rész„C" szakasz  8-9.  pontja 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  n)  pont 111.  rész,, C" szakasz  7.  pontja 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  o)  pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  p)  pont IIL rész „D" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g) pont HI.  rész „D" szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (2)  bekezdés a) pont Ill.  rész„A" szakasza 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) pont körében a 
formanyomtatvány II. rész  „A"  szakaszának 
kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt.  62.  §  (2) 
bekezdés szerinti személyekre is vonatkozik 

 

Kbt.  62.  §  (2)  bekezdés  b)  pont Ill.  rész  A"  szakasza 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) pont körében a 
formanyomtatvány II. rész  „A"  szakaszának 
kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt.  62.  e  (2) 
bekezdés szerinti személyekre is vonatkozik 

 

10.4.  Tisztán nemzeti kizárási okok (melyekről a  Ill.  rész „D" szakaszban nyilatkozik a gazdasági 
szereplő): Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve az e),  f),  g,)  k,),  I),  p)  és q) 
pontjában említett kizáró okok. 

11.  ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR 

11.1.  Az üzemzavar és üzemszünet vonatkozásában az EKR rendelet  22.  §-a rendelkezik. 

11.2.  Az üzemzavar esetén a Kbt.  41/C.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja, a Kbt.  52.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja és 
a Kbt.  55.  §  (2)-(3)  bekezdése is irányadó. 

••• 

22 

:1L-) 



3.  FEJEZET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

A  Kbt.  41/A.  §  (3)  bekezdése érelmében, ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott 
jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja 
elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus ű rlap alkalmazásával, vagy - 
amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre 
- a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az 
adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a 
nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a Kbt  41/A.  §  (2)  bekezdésében rögzített kivétel esetén - 
nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását  
A  Kbt.  41/A.  §  (3)  bekezdése érelmében amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben 
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 
A  Kbt.  41/A.  §  (4)  bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az 
ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a 
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő 
szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és 
jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő 
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
A  Kbt  41/A.  §  (5)  bekezdése érelmében az EKR-ben elektrónikus  (Map  benyújtásával teendő 
nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  A  más nevében tett 
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 
meghatalmazásnak  es  a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa 
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 
ajánlattevők Kbt  35.  §  (6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét 

Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok kitöltésével köteles 
benyújtani: 

1.1. Felolvasólap 
1.2. Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont szerinti nyilatkozat (Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerint 

felhívásra) 
1.3. Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat (Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerint 

felhívásra) 
1.4. Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat 
1.5. Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat 
1.6.  Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 
1.7.  Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
1.8.  Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban előírt irat 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő nyilatkozatmintákat bocsát 
ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint a Útmutató szerinti formában szükséges 
benyújtania ajánlattevőnek. 
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1/A.  számú melléklet 

TARTALOM-  ES  IRATJEGYZÉK  AZ  AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően)  (1/A.  sz. melléklet) 

 

Felolvasólap a Kbt.  66.  §  (5)  bekezdés alapján — EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével 

 

Kitöltött ártáblázat — kereskedelmi ajánlat (önálló fájlban kerül csatolásra: 
....xlsx) 

 

Kitöltött tenderlapok — szakmai ajánlat (önálló fájlban kerül csatolásra: ....xlsx) 

 

Ajánlati nyilatkozat a Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése alapján — EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Nyilatkozat a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése alapján — EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével 

 

Nyilatkozat a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján kapacitást nyújtó gazdasági 
szereplőről — EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott 
esetben) 

 

Aláírás igazolása: Amennyiben a részvételi jelentkezésben/ajánlatban benyújtott 
dokumentumot nem olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult 
a képviseletre, úgy a képviseletre jogosult személytől származó, az adott 
eljárásban képviseleti jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalva. 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

ajánlattevő esetében - Egységes európai közbeszerzési dokumentum EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti szervezet esetében - Egységes európai 
közbeszerzési dokumentum EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

alvállalkozó esetében (Kbt.  67.§ (4)  bekezdés) — EKR rendszerben létrehozott 
űrlap kitöltésével 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem es az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs 
folyamatban változásbejegyzési *it, úgy kérjük, nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani 
[321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  13.  §]. - EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 
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AZ  AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐ ÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott 
esetben) 

 

Aláírás igazolása: Amennyiben a ajánlatban benyújtott dokumentumot nem olyan 
személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a képviseletre, úgy a 
képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban képviseleti 
jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva. 

 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) 

 

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben 

 

Ártábla 

 

Nyilatkozat a speciális ételek előállítására alkalmas konyhákról, melyben egyben 
ajánlattevő azt is bemutatja, hogy milyen speciális ételeket tud előállítani. 

 

Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban előírt irat 

   

AZ  AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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1/B.  számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  A  KBT.  69.  §  (4)  BEKEZDÉSE SZERINT CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN 

(Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdésében rögzített eljárási 
cselekményeket követően szükséges csak benyújtania!) 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék  (1/B.  sz. melléklet) 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont szerinti nyilatkozat — EKR rendszerben 
létrehozott ű rlap kitöltésével 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat — EKR rendszerben 
létrehozott  (Map  kitöltésével 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben 
a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. 
Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. 

 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: Ajánlattevő közjegyző vagy 
gazdasági vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdés a),  d) es  e) pontjai, valamint a Kbt.  62.§ (2)  bekezdés előírásai közül az 
ajánlattevő tekintetében releváns okok vonatkozásában.  (2.  sz. melléklet) 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:  A 321/2016.  (X.  30.) 
Korm. rendelet  10.§  rendelkezései alapján az adott ajánlattevő letelepedése 
szerint releváns dokumentumok. 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

M.1. A  felhívásban előírt, a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés a) 
pontja szerinti igazolás 

 

M.2. A  felhívásban előírt, a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés  b) 
pontja szerinti igazolás 

 

M.3. A  felhívásban előírt, a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés  d) 
pontja szerinti igazolás 

 

M.4. A  felhívásban előírt, a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés  i) 
pontja szerinti igazolás 

 

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben 

 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlatkérő klímavédelmi intézkedési tervét 
megismerte 

 

Egyéb a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban előírt irat 

 

AZ  AJÁNLATTEVŐ  ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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1.  számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott mint a(z)  
(székhely: ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet 1 képviselője ezennel meghatalmazom 

 (személyi igazolvány száma: • született: • anyja 
neve: • lakcíme: ) személyt, hogy a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az Közétkezetés tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárásban cégünket képviselje - a szükséges dokumentumokat aláírja, az eljárás 
során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

    

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint  tare(  előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Kérjük egyértelműen (pl. aláhúzással) jelölni! 
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2.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában2 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

) ajánlattevő szervezet képviselője a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 
„Közétkezetés" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró 
okok vonatkozásában: 

Nem állnak fenn velünk szemben  a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  a)3, d)4, e)5,  fr  pontjaiban és  (2)7 
bekezdésében foglalt kizáró okok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

2
A  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy 

gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  8.  §  c)  ás  d)  pontjára, azaz,  ha  a gazdasági 
szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében nem minősül 
cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja tekintetében, 
valamint  ha  a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja tekintetében is. 
a 

Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyzö vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 
szükséges. 

5
 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyzö vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

szükséges. 

7 
Nem természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat szükséges. 
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4 
Ha  az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a birósági cégeljárásról  As  a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében nem 

minősül cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, 
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges. 

6 
Ha  a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat szükséges. 



3.  számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21. §(3)  bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3  évben befejezett 
teljesítésekről, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legjelentősebb teljesítéséről8 

Alulírott  mint a(z) (székhely: ) képviselője° 
ezennel kijelentem, hogy a(z)  mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe 
vett más szervezeti°  az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónapban) az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást 
teljesítette: 

A  felhívásban előírt 
alkalmassági 
követelmény, 

melynek  at  adott 
referenciával meg 

kíván felelni 

Szerződést kötő másik 
fél 

(neve, székhelye, 
kapcsolattartója, 
elérhetőségei) 

             

           

A  teljesítés az 
előírásoknak 

és a 
szerződésnek 
megfelelően 

történt? 
(igen/nem) 

 

Teljesítés ideje 
(év-hónap-nap 
pontossággal 

feltüntetett kezdési és 
befejezési dátum 

megadásával) 

Szolgáltatás tárgya 
minimális tartalomként fel kell 

tüntetni az alkalmasság 
minimumkövetelményeiben 

elvárt adatot) 

A  korábbi 
szolgáltatás 

mennyiségére 
utaló adat 

megjelölése 
(adag) 

 

 

             

             

             

             

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

8  Ajánlatkérő Kbt.  69.  § szerinti felhívására benyújtandó nyilatkozat. 
Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni! 

10 A  nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 

29 



4.  FEJEZET 

IVICISZAKI LEÍRÁS ÉS 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Ha  a közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban, illetve az 
ártáblázatban) közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást 
tartalmaz,  Cagy  ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének 
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a 
leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, 
a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, 
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású 
berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is,  ha  a  321/2015.  (X. 
30.)  Korm.  r. 46.  §  (3)  bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű" kifejezés bármely 
okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 

A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997  évi XXXI. törvény 

21/A.  §-a és a  37/2014. (IV. 30.)  EMMI rendelet alapján Józsefvárosi Önkormányzat 

által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az 

önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a közétkeztetés 

biztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján a közétkeztetés 

feladatokat az alábbi főbb mennyiségek szerint,  3  részajánlati körben: 

1.  rész: 

a) Óvoda  13  különböző feladatellátási helyen badellás kiosztásban összesen: 
tizórai:233.200 adag/év melyből diétás, (sertés mentes)  8.800  adag/év 

ebéd:  233.200  adag/év melyből diétás (sertés mentes)  8.800  adag/év 

uzsonna:  233.200/  adag/év melyből diétás (sertés mentes)  8.800  adag/év 

felnőtt dolgozói  440  adag/év 

élelmezési napok száma:  220  nap/év. 

2.  rész: 
b)  Általános iskola  7  különböző feladatellátási helyen badellás kiosztásban összesen: 

Általános iskola alsó tagozat 

tízórai:  115 255  adag/év, melyből diétás (sertés mentes)1  480  adag/év 

ebéd:  139 120  adag/év, melyből diétás ( sertés mentes)  2 775  adag/év 

uzsonna:  115 255  adag/év, melyből diétás (sertés mentes)  1 480  adag/év 

felnőtt dolgozói  185  adag/év 

élelmezési napok száma:  185  nap/év. 

Általános iskola felső tagozat  
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tízórai: 59 015  adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 480  adag/év 

ebéd: 92 315  adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 850  adag/év 

uzsonna: 59 015  adag/év, melyből diétás (sertés mentes) 1 480  adag/év 

felnőtt dolgozói  185  adag/év 

élelmezési napok száma:  185  nap/év. 

3.  rész: 

c)  Nyári gyermekétkeztetés badellás kiosztásban 2021.-től: 
ebéd:  2600  adag/év 

élelmezési napok száma:  65  nap/év 

cl) Szociális étkeztetés előre csomagolva: 
Kötelező feladat:  6.  feladatellátási helyen csomagolt adagokban: 

ebéd: -  normal 13 695  adag/év 

- diétás cukros: 1 394,-adag/év 
- diétás gyomros-epés: 598,-adag/ év 

Kötelező feladat:  1.  feladatellátási helyen badellás adagokban: 

ebéd: -  normal 4 482,-  adag/ év 

- diétás cukros: 249  adag/év 
- diétás gyomros-epés: 249  adag/év 

élelmezési napok száma:  249  nap/év 

Önként vállalt feladat:  6  feladatellátási helyen csomagolt adagokban: 

ebéd: -  normal 4 408  adag/ év 

- diétás cukros: 348  adag/év 
- diétás gyomros-epés: 232  adag/ év 

élelmezési napok száma:  116  nap/év 

Házhoz szállítás előre csomagolt adagokban: 

Kötelező feladat 

ebéd: -  normal 9 093,-  adag/ év 

- diétás cukros: 5 976  adag/év 
- diétás gyomros-epés: 1 494,-adag/ év 

élelmezési napok száma:  249  nap/év 

Önként vállalt feladat: 

ebéd:-  normal 14 152,-  adag/ év 

- diétás cukros: 2 134  adag/év 
- diétás gyomros-epés: -  534  adag/ év 

élelmezési napok száma:  116  nap/év 

e) Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomactolva: 

gyermekek átmeneti otthona  normal  ebéd óvodás — 2  fő 

gyermekek átmeneti otthona  normal  ebéd ált. isk.  also —4  fő 
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gyermekek átmeneti otthona  normal  ebéd ált. isk. felső —  4  fő 

gyermekek átmeneti otthona normál ebéd. közép isk. -  2  fő 

ebéd:  4 380  adag/év, 

vacsora:  4 380  adag/év, 

élelmezési napok száma:  365  nap/év 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek 
a felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt  es  kiszállított mennyiségek alapján 
történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 
15%-nál nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható. Rendkívüli 
események, országos pandémia eseteiben nagyobb eltérés előfordulhat. 

1-2.  részek: Ajánlattevő feladata az ételhulladék elszállítása 

Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna:  6.15-7.00-ig 

ebéd:  10.00-11.30-ig 

vacsora: ebéddel egyidőben 

Szállítási időpont házhozszállításnál: ebéc1:8.00-11.00-ig 

Nappali ellátás klubok:  10  óráig 

Intézmények 
Cím 

Covodák 

Napraforgó Tagóvoda 1084 Bp.,  Tolnai L.  u. 7-9. 
Várunk-Rád Tagóvoda 1086 Bp.,  Csobánc  u. 5. 
TÁ-TI-KA  Tagóvoda 1088 Bp.,  Rákóczi  u. 15. 
Napsugár Tagóvoda 1086 Bp.,  Dankó  u. 31. 
Százszorszép Tacjóvoda 1086 Bp.,  Szűz  u. 2. 
Hétszínvirág Taqóvoda 1081 Bp.,  Kun  u. 3. 
Csodasziget Tagóvoda 1083 Bp.,  Tömő  u. 38/A. 
Mesepalota Tagóvoda 1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 
Gyerekvirág Tagóvoda 1083 Bp.,  Baross  u. 111/b. 
Virágkoszorú Tagóvoda 1083 Bp.,  Baross  u. 91. 
Katica Tagóvoda 1089 Bp.,  Vajda  P. u. 35-37. 
Kincskereső Tagóvoda 1089 Bp.,  Bláthy  O. u. 35. 
Pitypang Tagóvoda 1087 Bp.,  Százados  u. 14. 
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Iskolák Cím 

Nemeth  László Általános Iskola 1084 Bp.,  Német  u. 14. 
Molnár Ferenc Általános Iskola 1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 
Deák Diák Általános Iskola 1081 Bp., II. János Pál pápa tér  4. 
Losonci Téri Általános Iskola 1083 Bp.,  Losonci tér  1. 
Vajda Péter Általános Iskola 1089 Bp.,  Vajda  P. u. 25-31. 
Lakatos Menyhért Áltisk. és Gimn. 1086 Bp., Bauer  S.  u. 6-8. 

JEGYMI 1084 Bp.,  Tolnai L.  u. 11-15. 

Szociális ellátás 

Napraforgó Idősek Klubja 1089 Bp.,  Delej  u. 34. 
Ciklámen Idősek Klubja 1081 Bp., IL  János Pál pápa tér  17. 
Víg otthon Idősek Klubja 1084 Bp.,  Víg  u. 18. 
Ő szikék Idősek Klubja 1082 Bp.,  Baross  u. 109. 
Reménysugár Idősek klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  4. 
Szenvedélybetegek Klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  12. 
Értelmi fogyatékosok Napk.O. 1082 Bp.,  Kis stáció  u. 11. 

Gyermekek átmeneti otthona 1088 Bp.  Szentkirályi  u. 15. 

Házi segítségnyújtás és Szociális 
étkeztetés ( ebéd házhoz 
szállítása)  

1089 Bp.  Orczy  út 41. 

  

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató jellegűek a 
felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt  es  kiszállított mennyiségek alapján 
történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 
15%-nál nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható. Rendkívüli 
események, országos pandémia eseteiben nagyobb eltérés előfordulhat. 

Az adagszámok leadási határideje előző nap  9  óra. 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenti adagszámok tájékoztató 
jellegűek a felek közötti elszámolás a ténylegesen megrendelt és kiszállított mennyiségek 
alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai szerint a fenti adagszámoktól 
15%-nál nagyobb eltérés egyik étkezési típus esetében sem várható. Rendkívüli 
események, országos pandémia eseteiben nagyobb eltérés előfordulhat. 

Ajánlattevőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy az étkeztetés gazdaságos, 
ésszerű a pazarlást minimális szintre szorító legyen. 
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Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és élelmianyag 
szükségleteire tekintettel, az egyes korcsoportok szükségleteit és étkezési sajátosságait 
figyelembe véve, a közétkeztetésre vonatkozó hatályos jogszabályok és — különös 
tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetése óta e tárgyban keletkezett (ÁNTSZ, NEBIH, EMMI) 
— ajánlások alapján köteles eljárni 

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az 
életkori sajátosságoknak megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz. ( EMMI rendelet  3-4-5 
mellékletei) 

Vállalkozó napi háromszori étkezést biztosít az óvodások és óvodai alkalmazottak részére, 
az iparági sztenderdnek, és jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

A  speciális ételek előállítására alkalmas konyhákról szóló ajánlattevő nyilatkozat mellett 
Ajánlattevő ajánlatában azt is mutassa be, hogy a konyhájuk milyen más speciális 
diétás ételt is tud biztosítani. Ajánlattevőnek a sertés mentes ételt biztosítania kell, 
nyilatkozzon, hogy milyen speciális diétás ételeket tud elkészíteni ( diabétesz, tejmentes, 
stb.). 

Ajánlattevőnek az  1.  és  2.  részben hidegcsomag összeállítását kell vállalnia az iskolások, 
illetve óvodások kirándulása esetén. 

2. részben Vállalkozó igény szerint napi egyszeri meleg ebédet, napi kétszeri, háromszori 
étkezést biztosít iskola tanulói, alkalmazottai részére, melyből a tízórai és az uzsonna 
hideg élelem, míg az ebéd meleg étel.  A  tízóraihoz meleg, vagy hideg italt szolgáltat. 

3. részben Vállalkozó napi egyszeri meleg ebédet biztosít Megrendelő által fenntartott 
szociális intézmények ellátottai részére. Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő 
csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény esetén törekszik 
arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő szociális intézményeinek telephelyeire az 
intézmények igénye szerint melegen és csoportos kiszerelésben, vagy úgynevezett 
sokkolásos technológiával lehűtött, élelmiszeripari tárolásra alkalmas, mikrohullámú 
sütőben melegíthető, higiénikus, egyszer használatos, zárt, fóliával ellátott műanyag 
tálban adagonként tálalva szállítsa, vagy ezzel egyenértékű technológiát alkalmazzon, 
ideértve a házhoz szállítás esetét is. 

3.  részben Házhoz szállítás esetén a teljesítés helye a Megrendelő gondozásában álló 
személyek lakóhelyének bejárati ajtaja a Megrendelő által utcák szerint megadott címlista 
alapján. Házhoz szállítás esetén Megrendelő vállalja, hogy az első szolgáltatási napot 
megelőző utolsó munkanapig átadja az aktuális címlistát a Vállalkozónak. 

3.  részben Vállalkozó napi egyszeri meleg ebédet, igény szerint hideg vagy meleg vacsora 
étkezést biztosít a Gyermeke Átmeneti Otthona ellátottjai és alkalmazottai részére. 

Vállalkozó szolgáltatását a hatályos jogszabályok alapján, különösen a  37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
rendelet (továbbiakban Rendelet) alapján köteles végezni.  A  Vállalkozónak be kell tartania 
a szakmai, egészségügyi, higiéniai, munkavédelmi és tűzvédelmi, továbbá a 
veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi előírásokat. 
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Vállalkozó igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás 
gyermekek esetében az alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a 
speciális diétaigény esetén pedig, egyeztetést követően a Vállalkozó igyekszik mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani tudja. 

Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet két héttel a tárgyhónapot megelőzően megküldi 
Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás megkezdésekor Vállalkozó haladéktalanul küldi meg. 
Megrendelő a tárgyhónapot megelőző hónap  25.  napjáig jogosult észrevételivel 
kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet a Vállalkozónak, illetve a szolgáltatás 
megkezdésekor erre egy munkanap áll rendelkezésére. 

A  Megrendelő jogosult írásban a megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok 
szerint 

• tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása és lerendelés tárgynapot 
megelőző munkanap  9  óráig történhet; 

• ebédre vonatkozóan 
o Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása 

tárgynap  9  óráig történhet, lerendelés megelőző munkanap  9  óráig 
történhet; 

o házhozszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynapot megelőző 
munkanap  9  óráig történhet, lerendelés megelőző munkanap  9.30 
óráig történhet; 

uzsonna étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap  9  óráig történhet, 
lerendelés megelőző munkanap  9.30  óráig történhet. 

Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a 
megadott címre a Vállalkozó feladata és költsége. 
Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő 
szállítójárművet biztosítani, illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, 
fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe csomagolni az ételeket. 

Normál étkeztetések esetében az ételek csoportos tálalásban érkeznek az Intézménybe, 
ahol a Megrendelő által biztosított tálalószemélyzet végzi az ételek tálalását. 

Diétás ételeket Vállalkozó köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén 
Vállalkozó köteles egyszer használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az 
ételeket. 

Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő Intézményi tálalókonyháin 
történik, az ételkísérő lap aláírásával. Megrendelő köteles Intézményenként az ételek 
átvételére jogosult képviselőt biztosítani. 

Vállalkozó kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyezteti a 
szállítások pontos, konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra az 
alábbi időkereten belül kerül sor: 

35 



Szállítási időpont Intézményi szállításnál: tízórai, uzsonna: 6.15-7.00  óráig 

ebéd,: 10.00-11.00  óráig 

vacsora: ebéddel egyidőben 

Szállítási időpont házhozszállításnál: ebéd: 8.00-11.00-ig 

Nappali ellátás klubok: ebéd: 10  óráig 

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő  72  órával hamarabb értesíti Vállalkozót a 
szolgáltatást érintő eseményekről/döntésekről (pl. rendkívüli óvodai szünet, stb.).  A 
szerződéskötéskor aktuális döntésekről, eseményekről Megrendelő a szerződés aláírását 
megelőzően Vállalkozót tájékoztatta. 

Megrendelő a szállító edényzetet tiszta állapotban köteles Vállalkozó képviselőjének 
visszaszolgáltatni.  A  szállítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő 
károsodásokért az átadást követően a visszaadásig a Megrendelő anyagi felelőséggel 
tartozik. 

Vállalkozó köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok 
elszállításáról és szakszerű kezeléséről. 

Vis major esetétől eltekintve, a Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt vállalt 
szolgáltatásainak teljes körét biztosítani. 

A  szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes 
joggal felfüggeszteni,  ha  a Vállalkozó neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani 
a szolgáltatásokat, vagy csak egy részét, beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való 
pótlást is.  A  Vállalkozó függetlenül attól, hogy ezért nem felelős, köteles mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl.: a főzőkonyha 
energiaellátásának megszűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben 
szükség szerint egyeztet a Megrendelővel 

A  Vállalkozó árait Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok 
figyelembevételével alakította ki. Az árakat a szerződés melléklete tartalmazza. 

A  felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó tárgyhónap végével nyújtja be a 
tényleges összeget tartalmazó számlát.  A  számla elektronikusan is benyújtható.  A 
szabályszerűen elkészített és kézhez vett számlát Megrendelő köteles megfizetni annak 
kézhez vételétől számított  30  (harminc) napon belül.  A  szabályszerű számla melléklete az 
aláírt teljesítési igazolás. 

Késedelmi kötbér:  A  Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni. 

Amennyiben Vállalkozó a Szerződés szerinti szállítási időpontokhoz képest  60  percnél 
nagyobb késedelembe esik, akkor Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kötelezett.  A 
kötbér alkalmanként fizetendő.  A  késedelmi kötbér mértéke: az adag nettó egységárának 
20%-a  szorozva a késedelmesen lefőzött adagok számával. 

A  Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles 
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a) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén a Szerződés  3.4 
pontjában előírt ételadagok átadási időpontját követő  60.  perctől 

b) a felsős  es  középiskolában ellátottak esetén a Szerződés  3.4  pontjában előírt 
ételadagok átadási időpontját követő  120.  perctől 

helyettesítő hideg élelmet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések korcsoportonkénti 
energiatartalmát biztosítva egy-egy főre, a  37/2014. (IV. 30.)  EMMI rendelet  3. 
mellékletében feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével. 

A  Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén, a 
Vállalkozót terhelő késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége mellett, a Megrendelő jogosult, 
különösen  ha  a szolgáltatás elmaradás az intézmény ellátottjainak egészségét, testi 
épségét veszélyezteti, a Vállalkozó terhére és kötelezettségére saját maga gondoskodni a 
késedelemben érintett ellátottak élelmezéséről. 

Hibás teljesítési kötbér: 

Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik fél 
étkezésre alkalmatlannak ítéli meg, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére 
kötelezett.  A  kötbér alkalmanként fizetendő.  A  kötbér mértéke: az adag nettó 
egységárának  20%-a  szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. 

Amennyiben Vállalkozó nem a megrendelt mennyiségben szállítja az ételeket, és a 
mennyiségi hibát a jelzéstől számított  1  órán belül nem javítja, akkor hibás teljesítési 
kötbér fizetésére válik kötelezetté.  A  kötbér alkalmanként fizetendő.  A  kötbér mértéke: az 
adag nettó egységárának  20%-a  szorozva a hibás teljesítésben érintett adagok számával. 

Meghiúsulási kötbér: 

Amennyiben Vállalkozó önhibájából nem teljesíti szerződéses kötelezettségét, akkor 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  A  kötbér alkalmanként fizetendő.  A  kötbér mértéke: az 
adag nettó egységárának  30%-a  szorozva a nem teljesítésben érintett adagok számával. 

A  szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi adottsága, és különösen a 
veszélyhelyzet miatt, a szerződés teljesítése során az átlagosnál nagyobb gondosságot 
kell tanúsítaniuk. 

A  gyermek közétkeztetési szolgáltatás kiemelt jelentőségű, annak hibás vagy késedelmes 
teljesítése, az ellátottak közvetlen testi épségét, egészségét veszélyeztetheti. 

Vállalkozó a szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a 
közétkeztetési szolgáltatás teljes egészére kiterjedő felelősségbiztosítással, illetve a 
szükséges engedélyekkel rendelkezik. 

Nyertes ajánlattevő kötelezettsége: 

-  A  badellák (duplafalú) 100%-os műszaki állapotban legyenek. 
- A  badellák kifogástalan tisztaságúak legyenek. 
- A  panírozott termékek termoládákban érkezzenek 
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Hetente legalább egyszer legyen gyümölcs és sütemény.  A  gyümölcs ne csak 
alma legyen. 

- A  péksütemény is legyen becsomagolva, külön zacskózva 
Legyenek rakott  es  csőben sült ételek is! 

- A  változatosságot tartsa szem előtt a vállalkozó. Tartsa be a  37/2014.  EMMI 
rendeletet, melyben előírt a  60  feletti változatossági indexet, különös tekintettel 
az értékelés során tett megajánlásaira. 

- Diétás ételekkel kapcsolatban előírás, hogy azok készítése, szállítása,  es 
kiszolgálása úgy történjen, hogy a többi  normal  ételben lévő  allergen  anyagok 
azokat ne szennyezhessék. (Például: egyedileg, mikrohullámú sütőben 
melegíthetően csomagolva.) 
Az ajánlattevőnek biztosítania kell az élelmiszer hulladék elszállítását. 

Ajánlattevő vállalja, hogy mindenkor a közbeszerzési eljárásban megadott előírásoknak, 
megfelelően tervezi meg étlapját.  A  speciális étlapok az ajánlatban megajánlott 
étlapokhoz igazodnak az étlaptervezés és a vonatkozó diétás előírások 
figyelembevételével. 

Speciális: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az 
előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális 
táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos 
anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá. 

Az intézmények észrevételeit ajánlattevő köteles figyelembe venni,  es  azt a teljesítése 
folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik észrevétel, a heti étlapot elfogadottnak kell 
tekinteni. 

Az ebéd minden nap meleg étkezést jelent. 

Nyertes ajánlattevő köteles az ételmaradékok, ételhulladékok tárolására alkalmas zárható 
tárolóeszközöket felhasználói helyszínenként biztosítani, és elszállításukról saját 
költségén gondoskodni. 

Az ételmaradék elszállítását naponta kell teljesíteni minden olyan napon, amikor a 
hőmérséklet eléri a  +30°C-ot, egyébként pedig heti három alkalommal, a felhasználói 
helyszín képviselőjével egyeztetett időpontban. 

Étlap jóváhagyása 

Ajánlattevőnek az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző  5 
munkanappal előbb kell átadnia ajánlatkérőnek, amely arra  2  munkanapon belül írásban 
észrevételeket tehet. 
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Megrendelés 

Az előzetes megrendelést  1  hétre előre, a tárgyhétre vonatkozó adagszám (tízórai/reggeli, 
ebéd, uzsonna) megadásával, legkésőbb a tárgyhetet megelőző csütörtöki napon történik, 
melyet vagy e-mailben küldi meg ajánlatkérő Ajánlattevő részére. 

A  végleges rendelésről a megrendelés teljesítését megelőző munkanap  9:00 
óráig értesítik az intézmények ajánlattevőt. 

Szállítás 

Ajánlattevőnek az ételeket (hideg, meleg) az intézményhez kell szállítania és ott a 
konyhafőnöknek, vagy megbízottjának hiánytalanul át kell adnia. Az átadásnak olyan 
átvételi dokumentációval (pl. szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv) kell történnie, 
melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel 
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Étkeztetési szolgáltatás biztosítása,  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda, Józsefváros általános iskoláiban  es 
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben 

1.  részt 

a)  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 
(1082 Budapest,  Tolnai L utca  7-9.) 

Intézmények 
Cím 

Óvodák 

Napraforgó Tagóvoda 1084 Bp.,  Tolnai L.  u. 7-9. 

Várunk-Rád Tagóvoda 1086 Bp.,  Csobánc  U. 5. 

TÁ-TI-KA  Tagóvoda 1088 Bp.,  Rákóczi  u. 15. 

Napsugár Tagóvoda 1086 Bp.,  Dankó  u. 31. 

Százszorszép Tagóvoda 1086 Bp.,  Szűz  u. 2. 

Hétszínvirág Tagóvoda 1081 Bp.,  Kun  u. 3. 

Csodasziget Tagóvoda 1083 Bp.,  Tömő  u. 38/A. 

Mesepalota Tagóvoda 1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 

Gyerekvirág Tagóvoda 1083 Bp.,  Baross  u. 111/b. 

Virágkoszorú Tagóvoda 1083 Bp.,  Baross  u. 91. 

Katica Tagóvoda 1089 Bp.,  Vajda  P. u. 35-37. 

Kincskereső Tagóvoda 1089 Bp.,  Bláthy  O. u. 35. 

Pitypang Tagóvoda 1087 Bp.,  Százados  u. 14. 

1.  Műszaki specifikáció 

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani: 

A  reggelinek és az uzsonnának  6;15-7.00  órára kell a gyerekek rendelkezésére 
állnia és a megfelelő csomagolás és készentartás mellett az óvodába kerülnie. 

az ebédet  10;00-11:00  órára között kell az óvoda részére biztosítani. 
Az ajánlattevőnek különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek 
higiéniájára.  A  meleg ételek szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő 
rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények biztosítása alapkövetelmény. 
Ajánlattevőnek az ételek szállításához szükséges, az erre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szállító autóval kell rendelkeznie. 

Az óvodába az ételt zárható, hőtartó szállítóedényben kel kiszállítani (badella), amit 
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Ajánlattevőnek kell biztosítania. 
2.Adott infrastruktúra 

A  tevékenység ellátásának helyszínén egy konyhai melegítő-tálaló helyiség áll 
rendelkezésre. 

3.Felhasználási adatok 
Az intézmény ellátása előreláthatólag az alábbi táblázat szerint alakul: 

adag típusok nap 

 

hétfő ked szerd csütörtök péntek összesen 
reggeli (3-7 

éves 
1060 1060 1060 1060 1060 5 300 

ebéd (3-7 
éves 

1060 1060 1060 1060 1060 5 300 

uzsonna  (3-7 
éves 

1060 1060 1060 1060 1060 5300 

Az óvodás gyermekek között az alábbi százalekban fordul elő élelmiszer 
érzékenység: 
Laktózmentes: minden étkezésnél  0,5%  

Gluténmentes: minden étkezésnél  0,5%  

Teifehérie mentes: minden étkezésnél  0,5%  

Liszt  érzékeny: minden étkezésnél  0,5%  

Teifehérie és tojás és szója érzékeny: minden étkezésnél  0,5%  

Teifehérie és toiás érzékeny: minden étkezésnél  0,5% 

Teifehérie és szóia érzékeny: minden étkezésnél  0,5% 

Vegetáriánus: minden étkezésinél  0,5%  

Diétás (cukor): minden étkezésnél  0,5% 

2.  rész 

b) BUDAPEST  VIII. Kerület JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Általános Iskolái 

Iskolák Cím 

Németh László Általános Iskola 1084 Bp.,  Német  u. 14. 
Molnár Ferenc Általános Iskola 1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 

Deák Diák Általános Iskola 
1081 Bp.,  II. János Pál pápa tér 
4. 

Losonci Téri Általános Iskola 1083 Bp.,  Losonci téri. 
Vajda Péter Általános Iskola 1089 Bp.,  Vajda  P. u. 25-31. 
Lakatos Menyhért Ált.lsk. és Gimn. 1086 Bp., Bauer  S.  u. 6-8. 
JEGYMI 1084 Bp.,  Tolnai L.  u. 11-15. 
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1.Müszaki specifikáció 

Az ajánlattevő köteles az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítani: 
A  reggelinek és az uzsonnának  6;15-7.00  órára kell a gyerekek rendelkezésére 
állnia és a megfelelő csomagolás és készentartás mellett az iskolákba kerülnie. 

- az ebédet  10;00-11:00  között kell az iskolák részére biztosítani. 
Az ajánlattevőnek különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek 
higiéniájára.  A  meleg ételek szállításához a vonatkozó előírásoknak megfelelő 
rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós edények biztosítása alapkövetelmény. 
Ajánlattevőnek az ételek szállításához szükséges, az erre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szállító autóval kell rendelkeznie. 

Az iskolákba az ételt zárható, hőtartó szállítóedénybe (badella) szállítsák ki, amit 
Ajánlattevőnek kell biztosítania. 

Adag fajták nap 

 

hétfő ked szerda csütörtök péntek összesen 
tízórai  (6-15  éves 
korcsoport) 

125 
1 

1251 1251 1251 1251 6255 

ebéd  (6-15  éves korcsoport) 1251 1251 1251 1251 1251 6255 
uzsonna  (6-15  éves 1251 1251 1251 1251 1251 6255 

2. Adott infrastruktúra 
A  tevékenység ellátásának helyszínén egy konyhai melegítő-tálaló helyiség, valamint 
az étkeztetés lebonyolítását szükséges ebédlő rendelkezésre áll. 

Az iskolás gyermekek között az alábbi százalékban fordul elő élelmiszer 
érzékenység: 

Laktózmentes: minden étkezésnél  0,5%  

Gluténmentes: minden étkezésnél  0,5%  

Teifehérie mentes: minden étkezésnél  0,5%  

Liszt  érzékeny: minden étkezésnél  0,5%  

Tejfehérje és tojás és szója érzékeny: minden étkezésnél  0,5%  

Tejfehérie és tojás érzékeny: minden étkezésnél  0,5%  

Tejfehérje és szóia érzékeny: minden étkezésnél  0,5%  

Vegetáriánus: minden étkezésinél  0,5%  

Diétás (cukor): minden étkezésnél  0,5%  
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3. rész 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekló/éti Központ intézményei  

( 1089 Budapest  Kőris utca  35.) 

Szociális ellátás nappali klubok számára:  

1. Napraforgó Idősek Klubja 1089 Bp.,  Delej  u. 34. 

2. Ciklámen Idősek Klubja 
1081 Bp.,  II. János Pál pápa tér 
17. 

3. Víg otthon Idősek Klubja 1084 Bp.,  Víg  u. 18. 
4. Őszikék Idősek Klubja 1082 Bp.,  Baross  u. 109. 
5. Reménysugár Idősek klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  4. 
6. Szenvedélybetegek Klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  12. 
7. Értelmi fogyatékosok Napk.O. 1082 Bp.,  Kis stáció  u. 11. 

Műszaki specifikáció 

Az ajánlattevőnek  10  óráig kell az ebédet a klubok részére kiszállítani a fent megjelölt 
címekre.  A  klubtagok részére hétvégre is biztosítunk étkezést, ezért a pénteki napon a 
hétvégi (szombat, vasárnapi) ételadagokat is ki kell szállítani. Kivéve a  7.  Értelmi 
fogyatékosok Napközis Otthonát! Az  ENO-ban  nem tart hétvégi szolgáltatást. 

Az ajánlattevőnek különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek 
higiéniájára.  A  meleg ételek szállítására a vonatkozó előírásoknak megfelelően, sokkoltan 
előre dobozolva, az ételadagok biztonságos csomagolás alapkövetelmény. Ajánlattevőnek 
az ételek szállításához szükséges, az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelő szállító autóval kell biztosítania. 

Az Értelmi fogyatékosok napközis otthonába az ételt zárható, hőtartó szállítóedényben 
kell kiszállítania (badella), amit Ajánlattevőnek kell biztosítania. Az ENO-ba csak 
hétköznap van étel szállítás. 

A  Klubok helységeibe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell kiszállítani a megadott 
címekre, melynek költségeit az Ajánlattevőnek külön fel kell tüntetnie. 

adag fajták nap 

 

hétfő kedd szerd csütörtök pénte szomb vasárna összes 
ebéd (sokkolt dobozolva) 
1-6-ig sorszámú 62 62 62 62 62 43 43 396 

Ebéd badellásan  7.  ÉNO-
ba 20 20 20 20 20 nincs nincs 100 

Adott infrastruktúra 

Az étkezés módja lehet helyben történő fogyasztással  5  napra, vagy elvitellel.  A 
tevékenység ellátásának helyszínén biztosítva az étkeztetés lebonyolításához szükséges 
ebédlő adott. 
Az ajánlattevőnek a két fajta diétás ételek kell biztosítania: cukros (diabéteszes) illetve 
epe-gyomor kímélő étrendet. 
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Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés 

Házi segítségnyújtás és 
Szociális étkeztetés 1089 Bp.  Orczy  út 41. 

  

Műszaki specifikáció 

Az ajánlattevőnek  11  óráig kell az ebédet előre megadott címekre kiszállítani. Az 
ajánlattevő a megrendelőtől előre megkapja a címlistát, melyre a rendszeres étel 
szállítását vállalja. Az ajánlattevő minden nap az intézmény asszisztensével egyezteti a 
lemondások és az új felvételek adagszámait. 
Az ajánlattevőnek különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek 
higiéniájára.  A  meleg ételek szállításához, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, 
sokkoltan előre dobozolva, biztonságos csomagolása alapkövetelmény. Ajánlattevőnek az 
ételek szállításához szükséges, az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő 
szállító autót biztosítania kell. 

A  Házi segítségnyújtás intézményébe rendelt ételeket sokkolva és dobozolva kell 
kiszállítani a megadott címekre, melynek költségeit az Ajánlattevőnek külön fel kell 
tüntetnie. 

adagfajták nap 

 

hétfő kedd szerd csütörtö pénte szomb vasárna összes 
ebéd (sokkolt 
dobozolva) 

18 
7 187 187 187 187 145 145 1 225 

Adott infrastruktúra 

Az ajánlattevőnek a két fajta diétás ételek kell biztosítania: cukros (diabéteszes) illetve 
epe-gyomor kímélő étrendet 

Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁ0) 

Gyermekek Átmeneti Otthona 1088 Bp.  Szentkirályi  u. 15. 

  

Műszaki specifikáció 

Az ajánlattevő köteles az ebédet és a vacsorát  12;00  óráig kiszállítani a gyermekotthon 
részére. Az ételadagok megfelelő csomagolással sokkolva kell átadni az otthon 
vezetőjének. 
Az ajánlattevőnek különös gondot kell fordítania az ételszállítás körülményeinek 
higiéniájára.  A  meleg ételek szállítására a vonatkozó előírásoknak megfelelően, sokkoltan 
előre dobozolva, a biztonságos csomagolás alapkövetelmény. 
Ajánlattevőnek az ételek szállításához szükséges, az erre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szállító autóval kell biztosítania. 
A  Gyermekotthonba az ételt sokkolva és dobozolva kell átadni, melynek költségét az 
Ajánlattevőnek külön fel kell tüntetnie. 
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adag fajták nap 

 

hétfő kedd szerd csütörtö 
is 

pénte 
I. 

szomb 
... 

Vasárnap összese 

ebéd és vacsora 
(óvodás 

korcsoport) 
2 2 2 2 2 2 2 14 

ebéd  es  vacsora 
(ált isk. alsó 
tagozatos 

korcsoport) 

4 4 4 4 4 4 4 28 

ebéd és vacsora 
(ált isk. felsö 

tagozatos 
korcsoport) 

4 4 4 4 4 4 4 28 

ebéd és vacsora 
(középiskolás 

korcsoport) 
2 2 2 2 2 2 2 14 
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK  

1-3.  rész 

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő szociális intézményekben közétkeztetési feladatok ellátására 

Szerződés tárgya 

A  Szerződés tárgya Megrendelő ellátási kötelezettségébe tartozó intézményekben, az 
1.részben: Óvoda  13  különböző feladatellátási helyen badellás kiosztásban, a 
2. részben: Általános iskola  7  különböző feladatellátási helyen badellás kiosztásban, 
a  3.  részben:  2021.  évtől Nyári gyermekétkeztetés, Szociális étkeztetés előre 
csomagolva, Gyermekek Átmeneti Otthonába előre csomagolva  (azaz a felsorolt, 
Megrendelő fenntartásában vagy működtetésében lévő, az elnyert rész szerinti óvodák, 
általános és középiskolák, valamint szociális intézmények, a továbbiakban együtt: 
Intézmények) az adott részben meghatározott, eltérő korcsoportoknak (óvodások, iskolai 
tanulók, alkalmazottak; valamit szociális ellátottak) étkeztetés biztosítása a Vállalkozó által 
üzemeltetett főzőkonyháról kiszállított módon a szerződés  3.  pontjában foglalt 
részletszabályok és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten vállalja a szolgáltatás szerződés- és 
jogszabályszerű teljesítését, a szerződés teljes teljesítési időszaka alatt. 
Vállalkozó a szolgáltatás ellátása során az ellátottak energia, tápanyag és élelmianyag 
szükségleteire tekintettel, az egyes korcsoportok szükségleteit és étkezési sajátosságait 
figyelembe véve, a közétkeztetésre vonatkozó hatályos jogszabályok és — különös 
tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetése óta e tárgyban keletkezett (ÁNTSZ, NÉE31H, EMMI) 
— ajánlások alapján köteles eljárni. 
Vállalkozó a szerződés aláírásával szavatolja, hogy a főzőkonyhája működtetéséhez 
szükséges teljeskörű hatósági engedélyeket beszerezte, majd gondoskodik ezek 
folyamatos biztosításáról, megújításáról. 

Szerződés hatálya és megszűnése 
A  Szerződés annak mindét fél általi aláírásával lép hatályba és a hatálybalépésétől 
számított  24  hónap határozott időre szól.  A  szerződés a Felek közös megegyezésével 
további  1  évvel meghosszabbítható, amennyiben Vállalkozó a Szerződést 
szerződésszerűen teljesítette, és erről Megrendelő írásban kifejezetten nyilatkozott. 

A  Szerződés megszűnik 
a.) határozott idő lejártával 

b.)  rendes felmondással 

c.)  rendkívüli felmondással 

A  szerződést rendes felmondással,  120  napos határidővel bármelyik fél jogosult 
felmondani. 

A  szerződést bármelyik Fél rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, amennyiben a 
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másik fél a a szerződésben vállalt valamely (különösen fizetési, illetve szolgáltatási) 
kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi és azt az írásban történt felszólítást követő 
15  napon belül sem teljesíti, illetve orvosolja. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
Megrendelő vagy Vállalkozó fizetés képtelenné válik; 
Vállalkozóval szemben jogerős bírósági határozat alapján csőd, felszámolási, vagy 
végelszámolási eljárás indul, 
Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti szolgáltatási kötelezettségét, illetve a 
szolgáltatás súlyosan sérti a HACCP rendszer előírásait; 
Amennyiben egy hónapon belül legalább három esetben Vállalkozó képviselője és a 
Megrendelő által kijelölt személyek egyhangúan étkezésre alkalmatlannak tartják az ételt 
(mely tényt jegyzőkönyvben rögzítenek). 
Amennyiben szakhatóság a Vállalkozó főzőkonyhájának működésével kapcsolatosan 
korlátozó vagy felfüggesztő határozatot hoz. 

A  Kbt.  143.  § -ában foglaltak értelmében: 

Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat,  ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a  141.  § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a  139. §-ban  foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
- Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni,  ha  a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból. 
- Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -  ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -,  ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában 
meghatározott feltétel; 
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában 
meghatározott feltétel. 

A  szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése esetén felek úgy 
kötelesek eljárni, hogy az, a Megrendelő élelmezési rendszerének működését ne 
veszélyeztesse, az élelmezést folyamatosan lehessen biztosítani. 

Szolgáltatások  (Gyermek-, diák-, szociális- és alkalmazotti étkeztetés) 
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Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatott élelem mindenkor igazodik az 
életkori sajátosságoknak megfelelő közélelmezési jogszabályokhoz. 

Vállalkozó az  1.  részben, napi háromszori étkezést biztosít az óvodások és óvodai 
alkalmazottak részére, az iparági sztenderdnek, és jogszabályi előírásoknak és a 
vonatkozó ajánlásoknak (pl. ÁNTSZ, NÉBIH, EMMI) megfelelően. 

Vállalkozó a  2.  részben, igény szerint napi egyszeri meleg ebédet, napi kétszeri, 
háromszori étkezést biztosít iskola tanulói, alkalmazottai részére, melyből a tízórai és az 
uzsonna hideg élelem, míg az ebéd meleg étel.  A  tízóraihoz meleg, vagy hideg italt 
szolgáltat. 

Vállalkozó a  3.  részben napi egyszeri meleg ebédet biztosít Megrendelő által fenntartott 
szociális intézmények ellátottai részére. Vállalkozó a szolgáltatást megfelelő 
csomagolásban, kiszerelésben köteles teljesíteni, és erre irányuló igény esetén törekszik 
arra, hogy az ebédet Vállalkozó a Megrendelő szociális intézményeinek telephelyeire az 
intézmények igénye szerint melegen és csoportos kiszerelésben, vagy úgynevezett 
sokkolásos technológiával lehűtött, élelmiszeripari tárolásra alkalmas, mikrohullámú 
sütőben melegíthető, higiénikus, egyszer használatos, zárt, fóliával ellátott műanyag 
tálban adagonként tálalva szállítsa, vagy ezzel egyenértékű technológiát alkalmazzon, 
ideértve a házhoz szállítás esetét is. 

Házhoz szállítás esetén a teljesítés helye a Megrendelő gondozásában álló személyek 
lakóhelyének bejárati ajtaja a Megrendelő által utcák szerint megadott címlista alapján. 

Házhoz szállítás esetén Megrendelő vállalja, hogy az első szolgáltatási napot megelőző 
utolsó. munkanapig átadja az aktuális címlistát a Vállalkozónak. 

Vállalkozó a  3.  részben napi egyszeri meleg ebédet, igény szerint hideg vagy meleg 
vacsora étkezést biztosít a Gyermeke Átmeneti Otthona ellátottjai és alkalmazottai 
részére. 

Vállalkozó szolgáltatását a hatályos jogszabályok alapján, különösen a közétkeztetésre 
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló  37/2014. (IV. 30.)  EMMI rendelet 
alapján köteles végezni.  A  Vállalkozónak be kell tartania a szakmai, egészségügyi, 
higiéniai, munkavédelmi és tűzvédelmi, továbbá veszélyhelyzet fennállása alatt a 
járványügyi előírásokat. 

Vállalkozó igény szerint (orvosi igazolással alátámasztva) vállalja az ételallergiás 
gyermekek esetében az alapdiétákkal (tejmentes, tojásmentes, stb.) való ellátást, a 
speciális diétaigény esetén pedig, egyeztetést követően a Vállalkozó igyekszik mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a speciális ellátási igényt is biztosítani tudja. 
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Vállalkozó a tárgyhavi étlaptervezetet két héttel a tárgyhónapot megelőzően megküldi 
Megrendelőnek, illetve a szolgáltatás megkezdésekor Vállalkozó haladéktalanul küldi meg. 
Megrendelő a tárgyhónapot megelőző hónap  25.  napjáig jogosult észrevételeivel 
kiegészítve írásban visszaküldeni az étlaptervezetet a Vállalkozónak, illetve a szolgáltatás 
megkezdésekor erre egy munkanap áll rendelkezésére. 
A  Megrendelő jogosult írásban a megrendelt étkezéseket módosítani az alábbi szabályok 
szerint 

• tízórai étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása és lerendelés tárgynapot megelőző 
munkanap  9  óráig történhet; 

• ebédre vonatkozóan 
o Intézményi, csoportos kiszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynap  9  óráig 

történhet, lerendelés megelőző munkanap  9  óráig történhet; 
o házhozszállítás esetében a pótlétszám leadása tárgynapot megelőző munkanap  9  óráig 

történhet, lerendelés megelőző munkanap  9.30  óráig történhet; 
• uzsonna étkezésre vonatkozóan pótlétszám leadása tárgynap  9  óráig történhet, lerendelés 

megelőző munkanap  9.30  óráig történhet; 
Az adagszámok leadási határideje előző nap  9  óra. 

Az étel kiszállítása a Megrendelő Intézményeibe, illetve házhozszállítás esetén a 
megadott címre a Vállalkozó feladata és költsége. 
Vállalkozó köteles az ételek szállításához a szakhatósági előírásoknak megfelelő 
szállítójárművet biztosítani, illetve szakhatósági előírásoknak megfelelően tisztítható, 
fertőtleníthető hőtartó ételszállító edényzetbe csomagolni az ételeket. 

Normál étkeztetések esetében az ételek csoportos tálalásban érkeznek az Intézménybe, 
ahol a Megrendelő által biztosított tálalószemélyzet végzi az ételek tálalását. 

Diétás ételeket Vállalkozó köteles egyénenként csomagolni. Diétás ebéd esetén 
Vállalkozó köteles egyszer használatos mikrozható műanyag dobozban biztosítani az 
ételeket. 

Mennyiségi és minőségi átvétel a szállításkor, a Megrendelő Intézményi tálalókonyháin 
történik, az ételkísérő lap aláírásával. Megrendelő köteles Intézményenként az ételek 
átvételére jogosult képviselőt biztosítani. 

Vállalkozó kötelessége, hogy a szerződés aláírását követően intézményenként egyezteti a 
szállítások pontos, konkrét időpontját, illetve azok feltételeit azzal, hogy a szállításra az 
alábbi időkereten belül kerül sor: 

Szállítási időpont Intézményi szállításnál: 

tízóra, uzsonna : 6.15-7.00  óráig 

ebéd,: 10.00-11.00  óráig 

vacsora: ebéddel egy időben 

Szállítási időpont házhozszállításnál: ebéd: 8.00-11.00-ig 
Nappali ellátás klubok: ebéd: 10  óráig 
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Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő  72  órával hamarabb értesíti Vállalkozót a 
szolgáltatást érintő eseményekről/döntésekről (pl. rendkívüli óvodai szünet, stb.).  A 
szerződéskötéskor aktuális döntésekről, eseményekről Megrendelő a szerződés aláírását 
megelőzően Vállalkozót tájékoztatta. 

Megrendelő a szállító edényzetet tiszta állapotban köteles Vállalkozó képviselőjének 
visszaszolgáltatni.  A  szállítóedényzet nem rendeltetésszerű használatából eredő 
károsodásokért az átadást követően a visszaadásig a Megrendelő anyagi felelőséggel 
tartozik. 

Vállalkozó köteles gondoskodni az Intézményekben keletkező biogén hulladékok 
elszállításáról és szakszerű kezeléséről. 
Vis major esetétől eltekintve, a Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt vállalt 
szolgáltatásainak teljes körét biztosítani. 

A  szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítését csak olyan esetben lehet teljes 
joggal felfüggeszteni,  ha  a Vállalkozó neki fel nem róható okok miatt nem képes biztosítani 
a szolgáltatásokat, vagy csak egy részét, beleértve az azonos értékű hidegélelemmel való 
pótlást is.  A  Vállalkozó függetlenül attól, hogy ezért nem felelős, köteles mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat minél előbb biztosítani tudja (pl.: a főzőkonyha 
energiaellátásának megszűnése esetén hidegcsomagok összeállítása, stb.) és ez ügyben 
szükség szerint egyeztet a Megrendelővel. 

Megrendelő által felkért szakhatóságok jogosultak a Vállalkozó által szolgáltatott étel 
mennyiségét és minőségét, a szolgáltatás színvonalát bármely időpontban ellenőrizni. 
Megrendelő jogosult az szerződésszerű ellátást biztosító főzőkonyha működését 
Vállalkozó képviselőjének kíséretében ellenőrizni, azonban ez nem járhat a Vállalkozó 
munkafolyamatainak akadályozásával. 

Fizetési feltételek 
A  Vállalkozó árait Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok, adagszámok 
figyelembevételével alakította ki. Az árakat a szerződés  1.  számú melléklete tartalmazza. 
A  rögzített szolgáltatási adagárak  2021.  szeptember  1.  napjától, továbbá ezt követően a 
szerződés időtartama alatt minden év szeptember  1.  napjától a KSH által közölt előző évi 
átlagos fogyasztói árindex mértékével emelhető.  A  Vállalkozó az áremelésre vonatkozó 
kérelmét  2021.  június  30.  napjáig, továbbá ezt követően a szerződés időtartama alatt 
minden év június  30.  napjáig jogosult benyújtani a Megrendelőhöz.  A  Vállalkozó a 
Megrendelő jóváhagyása esetében érvényesítheti a a pontban rögzített áremelést. 

Vállalkozó havonta (Kbt.  135.  §  (5)  bekezdésére figyelemmel) jogosult számlát utólag 
benyújtani.  A  felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó tárgyhónapot követően 
nyújtja be a  1.  sz. melléklet alapján kiszámolt tényleges összeget tartalmazó számlát. Az 
elszámolási időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjed.  A  számla 
elektronikusan is benyújtható.  A  szabályszerűen elkészített és kézhez vett számlát 
Megrendelő köteles megfizetni banki átutalással annak kézhez vételétől számított  30 
(harminc) napon belül.  A  szabályszerű számla melléklete az aláírt teljesítési igazolás, 
melyet Megrendelő a Kbt.  135.  § -ának  (1)  bekezdésében foglaltak szerint állít ki 
Vállalkozó részére. 
A  számlát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevére és 
címére  (1081 Budapest,  Népszínház  u. 22)  kell kiállítani.  A  teljesítés igazolásra is ezen 
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szervezet vezetője jogosult.  A  teljesítésigazolás szerződésszerű teljesítés esetén a 
tárgyhónapot követő hónap  15.  napjáig kerül kiállításra. 

A  szolgáltatási ár a szolgáltatás teljes ellenértékét magában foglalja, amelynek 
megfelelően Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben e szerződés alapján 
semmilyen díj, ellenérték és/vagy költség megtérítésére nem tarthat igényt. 

A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi kötbér:  A  Vállalkozó szolgáltatási késedelme esetén kötbért köteles fizetni. 
Amennyiben Vállalkozó a Szerződés  3.4.  pontja szerinti szállítási időpontokhoz 
képest  60  percnél nagyobb késedelembe esik, akkor Vállalkozó késedelmi kötbér 
fizetésére kötelezett.  A  kötbér alkalmanként fizetendő.  A  késedelmi kötbér mértéke: 
az adag nettó egységárának  20  %-a szorozva a késedelmesen lefőzött adagok 
számával. 

A  Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén köteles 

a) az óvodás és alsó tagozatos iskolás ellátottak esetén a Szerződés  3.4 
pontjában előírt ételadagok átadási időpontját követő  60.  perctől 

b) a felsős és középiskolában ellátottak esetén a Szerződés  3.4  pontjában előírt 
ételadagok átadási időpontját követő  120.  perctől 

helyettesítő hideg élelmet kiszállítani, az általa nyújtott étkeztetések 
korcsoportonkénti energiatartalmát biztosítva egy-egy főre, a  37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet  3.  mellékletében feltüntetett energiaszükségleti értékek 
figyelembevételével. 

A  Vállalkozó bármely étkezési típusra vonatkozó szolgáltatási késedelme esetén, a 
Vállalkozót terhelő késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége mellett, a Megrendelő jogosult, 
különösen  ha  a szolgáltatás elmaradás az intézmény ellátottjainak egészségét, testi 
épségét veszélyezteti, a Vállalkozó terhére és kötelezettségére saját maga gondoskodni a 
késedelemben érintett ellátottak élelmezéséről. 

Hibás teljesítési kötbér: 
Amennyiben szakhatóság, vagy a felek által közösen felkért független harmadik fél 
étkezésre alkalmatlannak ítéli meg, akkor Vállalkozó hibás teljesítési kötbér 
fizetésére kötelezett.  A  kötbér alkalmanként fizetendő.  A  hibás teljesítési kötbér 
mértéke: az adag nettó egységárának  20  %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával. 

Amennyiben Vállalkozó nem a megrendelt mennyiségben szállítja az ételeket, és a 
mennyiségi hibát a jelzéstől számított  1  órán belül nem javítja, akkor hibás teljesítési 
kötbér fizetésére válik kötelezetté.  A  kötbér alkalmanként fizetendő.  A  hibás teljesítési 
kötbér mértéke: az adag nettó egységárának  20  %-a szorozva a hibás teljesítésben 
érintett adagok számával. 



Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben Vállalkozó önhibájából nem teljesíti szerződéses kötelezettségét, 
akkor meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  A  kötbér alkalmanként fizetendő.  A 
meghiúsulási kötbér mértéke: az adag nettó egységárának  30  %-a szorozva a nem 
teljesítésben érintett adagok számával. 

A  Kbt.  136.  § -ának  (1)  bekezdésében foglaltakkal összhangban a nyertes ajánlattevő 
a)nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a  143.  §  (3)  bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
Az  5.1.  pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősülnek 
külön-külön is. 

A  Felek egyetértenek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak kora és egészségügyi 
adottsága, valamint a  40/2020. (Ill. 11.)  Korm. rendelettel kihirdetett és a jövőben 
esetlegesen kihirdetésre kerülő veszélyhelyzet fennállása alatt, a szerződés teljesítése 
során az átlagosnál nagyobb gondosságot kell tanúsítaniuk. 

A  Felek egyetértenek abban, hogy a gyermek közétkeztetési szolgáltatás kiemelt 
jelentőségű, annak hibás vagy késedelmes teljesítése, az ellátottak közvetlen testi 
épségét, egészségét veszélyeztetheti. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
feladatellátás teljesítéséről, az esetleges nehézségekről, a szerződés aláírását követően 
kétheti rendszerességgel Megrendelőnek írásban beszámol. 

A  Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogügyletüket érintő 
adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, 
dokumentációkat, a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását, így az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény 
előírásait betartva, kezelik üzleti titokként. 

A  szerződés kizárólag írásban, a Kbt.-vel összhangban módosítható. 

Vállalkozó a szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt a 
közétkeztetési szolgáltatás teljes egészére kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik. 

A  felek a szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a 
területileg illetékes bíróság kizárólagosságát kötik ki. 
A  szerződés értelmezésekor, teljesítésekor Felek az alábbi dokumentum-prioritást 
fogadják el: 

az előzményi közbeszerzési eljárás során Megrendelő által kibocsátott 
közbeszerzési dokumentumok 
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- Vállalkozó nyertes ajánlata 
- Szerződés teljesítése során felek által tett érvényes jognyilatkozatok. 

A  szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hatályos közbeszerzési 
jogszabályok, és másodsorban a Ptk. szabályai az irányadóak. 

A  Szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak 
teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához 
szükséges információt egymás számára biztosítanak. 
A  Megrendelő annak érdekében, hogy a Vállalkozó vállalt feladatát teljesíteni tudja, 
ellátja a Vállalkozót a szükséges információkkal az igények felmerülésekor, valamint 
szükség szerint a Vállalkozó rendelkezésére áll a Szerződés teljesítése során és annak 
érdekében, hogy a Vállalkozó a a Szerződésben foglalt feladatokat időben és a legjobb 
tudása szerint teljesíthesse. 

A  Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasítást adni, a Vállalkozó pedig azok 
szerint köteles eljárni.  A  Vállalkozó az utasítástól csak akkor térhet el,  ha  ezt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére nincs 
mód. Ilyen esetben a Megrendelőt utólag haladéktalanul értesíteni kell. 

A  Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a 
teljesítést terhesebbé.  A  Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat.  A 
Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát,  ha  az 
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság 
veszélyeztetésére vezetne. 

A  Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenyégét a teljesítés menetét, az 
alkalmazott eszközöket ellenőrizheti. Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, 
vagy más vállalkozó, intézmény útján is. Erről a Vállalkozót értesíteni köteles. Az 
ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják. 

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól,  ha  a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

Ha  az ellenőrzés során észlelt körülmények arra mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a 
szavatossági jogok már e kkor érvényesíthetők. 

Vállalkozó köteles a Szerződésben foglaltak szerint meghatározott szolgáltatások 
Közbeszerzési Dokumentumokban, Műszaki leírásban foglaltak szerinti maradéktalan 
teljesítésére. 

A  Vállalkozó által a Szerződésben foglaltak megszegésével, illetve egyéb károkozó 
magatartásával okozott károkért a Vállalkozó felel. Felek rögzítik továbbá, hogy 
Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abból adódóan keletkezett, hogy 
Vállalkozó nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben, a szakmai szokásoknak 
megfelelően tőle elvárható. 

A  Vállalkozó a Szerződés  mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a 
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Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
Szerződés teljesítésében, és -  ha  a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. 

A  Vállalkozó a Kbt.  138.  §  (2)  bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának 
igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerint az eljárásban 
bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a  65.  §  (9)  bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is),  ha  az 
ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 
vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő 
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

A  Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a szolgáltatás eredményességét vagy a Megrendelő által megállapított 
határidő szerinti elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, 
hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a Szerződés 
teljesítését. Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a 
Vállalkozó felelős. 

Ha  a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást  ad,  erre a Vállalkozó köteles 
a Megrendelőt figyelmeztetni.  A  figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelős.  Ha  a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Vállalkozó a 
Szerződéstől elállhat, illetve felmondhatja azt.  Ha  nem áll el, illetve nem mond fel, a 
Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a szolgáltatást 
elvégezni. Az ezzel okozott többletköltséget a Megrendelő köteles a Vállalkozónak 
megtéríteni. 

A  Vállalkozó a Szerződés szerinti valamennyi szolgáltatást köteles képzett és gyakorlati, 
szakmai tapasztalattal rendelkező személyekkel ellátni. 

A  Vállalkozó köteles a munkavédelmi, biztonságvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi 
és az egyéb vonatkozó szabályokat a szolgáltatás/tevékenység végzése során betartani 
és betartatni.  A  Vállalkozó az e kötelezettsége elmulasztásából eredő — a Megrendelőnek, 
illetve harmadik személyeknek okozott károkért — felelősséggel tartozik 

A  Vállalkozó a részére átadott iratok, dokumentumok tartalmát a Megrendelő előzetes, 
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írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja fel és nem adhatja tovább harmadik 
személynek.  A  Vállalkozó a Megrendelő részére teljesítendő szolgáltatásokról harmadik 
személynek — a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül — tájékoztatást nem 
adhat, adatot nem szolgáltathat. 

A  Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozókat/közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése 
során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más 
módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű 
adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek 
nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő , akár annak bármely szervezeti egysége 
hivatali , üzleti vagy egyéb titkait sértené. 

A Szerződésben foglaltaknak a Vállalkozó alkalmazottaival és 
alvállalkozóival/közreműködőkkel történő megismertetése, betartatása, illetve a 
betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége.  A  fentiek 
megsértéséből eredő hátrányok elhárításához és kiküszöböléséhez szükséges költségek, 
illetve a fentiek megsértése folytán okozott károk a Vállalkozót terhelik. 

Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:148.  §  (1)  bekezdése alapján ügy felel az általa igénybe vett alvállalkozók/közreműködők 
magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Vállalkozó a 
szolgáltatást végző alkalmazottai tekintetében a Ptk.  6:540.  § szerint vállal kötelezettséget 
és felelősséget. 

A  Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a Kbt.  136.  §  (1)  bekezdésében írtaknak 
megfelelően nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A  Vállalkozó kifejezetten vállalja továbbá, hogy a Szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt.  143.  §  (3)  bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
Vállalkozó köteles a teljesítési helyeken belül egyéb munkát végzőkkel (pl.: őrzés, 
biztonság, számítástechnika, tűzvédelem, stb.) a kapcsolatot, koordinációt tartani, velük 
együttműködni a munka biztonságos és zavartalan működését biztosítani. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő akár független külső akkreditált szervezet 
bevonásával "szúrópróba szerűen" értékeli, ellenőrzi az ételeket. 

Három darab, a Megrendelő által dokumentáltan igazolt hibás teljesítés esetén 
Megrendelő a szerződés felbontását kezdeményezheti. 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak meg kell felelnie valamennyi, a szolgáltatás szabályos, 
színvonalas és biztonságos ellátásához szükséges jogszabálynak  Cagy,  mint a: 

2008.  évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 
37/2014.  (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

 

egészségügyi előírásokról szóló jogszabály előírásai 
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• 62/2011.  (VI.  30.)  VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló jogszabályi előírásokról; 
• 68/2007.  (VII.  26.)  FMV-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás 
és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek 
hatósági ellenőrzéséről; 

• 852/2004/EK rendelet az élelmiszer higiéniáról. 
• 1162/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról 
• 328/2011.  (XII.  29.)  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 
• 1997.  évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
rendelkezéseinek. 

Vállalkozó köteles az ételmaradékok, ételhulladékok tárolására alkalmas zárható 
tárolóeszközöket biztosítani, és elszállításukról saját költségén gondoskodni. Felek 
rögzítik, hogy az ételmaradék elszállítását naponta kell teljesíteni minden olyan napon, 
amikor a hőmérséklet eléri a  +30°C-ot, egyébként pedig heti három alkalommal, az  1. 
pontban rögzített szervezeti egység képviselőjével egyeztetett időpontban 

Vállalkozónak az aktuális hétre vonatkozó étlapját legkésőbb a tárgyhetet megelőző  5 
munkanappal előbb kell átadnia Megrendelőnek, aki arra  2  munkanapon belül írásban 
észrevételeket tehet. 
Vállalkozónak az ételeket (hideg, meleg) a szerződésben rögzített teljesítési helyre kell 
szállítania és ott a konyhafőnöknek, vagy megbízottjának hiánytalanul át kell adnia. Az 
átadásnak olyan átvételi dokumentációval (például: szállítólevél, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv) kell történnie, melyen rögzíthető a mennyiségi és a minőségi átvétel. 
Amennyiben az ételkészítés, beszerzés alkalmával valamilyen speciális terméket kíván 
Vállalkozó felhasználni (például: sócsökkentett, teljes kiőrlésű gabonából készült pékáru) 
annak gyártói nyilatkozatát be kell mutatni a Megrendelőnek, és a 
nyersanyagkiszabásokat is ennek megfelelően kell elkészíteni az ellenőrizhetőség 
érdekében. 
Az étlaptól csak Megrendelővel történő egyeztetés és annak jóváhagyása után lehet 
eltérni a teljesítés során, annak érdekében, hogy Megrendelő véleménye is 
figyelembevételre kerüljön 
Vállalkozó vállalja, hogy mindenkor a közbeszerzési eljárásban megadott előírásoknak, 
megfelelően tervezi meg étlapját (értékelési szempont), továbbá a Szerződés mellékletét 
képező ajánlatban megajánlott étlapok (szakmai ajánlat) kerülnek elkészítésre, kiszállításra 
.A  diétás étlapok a Szerződés mellékletét képező ajánlatban megajánlott étlapokhoz 
igazodnak az étlaptervezés és a vonatkozó diétás előírások figyelembevételével.  A 
diétás étrend olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az 
előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális 
táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos 
anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá. 
Vállalkozó a Megrendelő észrevételeit köteles figyelembe venni, és azt a teljesítése 
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folyamán betartani. Amennyiben nem érkezik észrevétel, a heti étlapot elfogadottnak kell 
tekinteni. 
Az étlapok összeállításánál Vállalkozónak a következőket kell figyelembe vennie: 

Vállalkozó nyersanyag-kiszabati ívet köteles vezetni a  37/2014.  EMMI rendeletben foglaltak 
szerint, amelyen feltünteti egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők életkora  es 
száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek  es  italok előállításához 
szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását.  A  nyersanyag-kiszabati ívet 
legalább  90  napig meg kell őrizni. 

A  TELJESÍTÉS 

A  Vállalkozó a Szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját 
költségén végzi el. 

A  Vállalkozónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az 
adott helyzetben, és az elvárt szolgáltatással szemben támasztott jogszabályi, 
szakmai 

követelmények, esetleges szabványok, valamint a Megrendelő által előírt 
minőségi előírások és egyéb követelmények alapján elvárható, a Megrendelőnek 
pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést. 

A  Szerződés teljesítését a Vállalkozó köteles a megfelelő alkalmazotti létszám vagy 
egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával biztosítani. 

A  teljesítés módja vonatkozásában a Vállalkozó köteles: 

- a Szerződés alapján a Megrendelő által a Szerződés mellékletét képező 
Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott követelményeknek, előírt 
minőségi elvárásnak, a vonatkozó jogszabályokban , szabványokban foglaltaknak 
megfelelően kifogástalanul, magas színvonalon, folyamatosan teljesíteni, 

- a szolgáltatás elvégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa a szolgáltatáshoz 
tartozó munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos, zavarmentes és határidőre 
történő ellátását. 

Vállalkozó köteles valamennyi, a Szerződés szerinti szolgáltatások végzésére 
irányadó jogszabályi, a Megrendelő vonatkozó szabályzata/előírása szerinti, illetve 
egyéb előírást betartani továbbá a személy- és vagyonvédelem érdekében 
minden szükséges intézkedést megtenni. Vállalkozó a Szerződés teljesítése 
során vagy azt követően okozott károkért a károsultnak felelősséggel tartozik.  A 
felelősség kiterjed minden olyan vállalkozói kötelezettségre, amely Vállalkozót a 
Szerződés alapján terheli és ez alapján a Vállalkozó felel az általa a 
Megrendelőnek, illetve harmadik személyeknek, a Megrendelő, illetve harmadik 
személyek tulajdonában/rendelkezése alatt álló dolgokban okozott károkért.  A 
személyek biztonságát, vagy vagyoni értéket veszélyeztető kár felmerülése esetén 
Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és 
kárelhárítási/kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni.  A  kárfelelősségre 
egyebekben a Ptk. szabályai az irányadók. 



Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy a változatossági mutató az egymást 
követő kétszer tíz élelmezési nap meleg étkezések vonatkozásában nem lehet kisebb 
60%-nál, és az egymást követő kétszer tíz (azaz húsz) élelmezési nap főétkezéseiben 
és kisétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. Vállalkozónak a 
változatossági mutatónak való megfelelés ellenőrizhetősége érdekében ezt 
alátámasztó részletes kimutatást kell készítenie és Megrendelő ezirányú kérésére be 
kell mutatnia. 
Felek rögzítik, hogy állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek tartalmaznia 
kell. 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó által nyújtott étkezések korcsoportonkénti 
energiatartalma egy főre a  37/2014.  EMMI rendelet megfelelő mellékletében 
feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével naponta biztosítandó. 
Ezen értékek egyértelmű feltüntetése szükséges a nyersanyag-kiszabati íven vagy 
annak mellékleteként 
Vállalkozó köteles napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi 
energiaszükséglet 65%-át egy fő- és két kisétkeztetéssel, napi egyszeri étkezés 
szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35%-át egy ebéddel 
biztosítani. 
Vállalkozó az ételek korcsoportok szerinti adagolását, kiszállítását a  37/2014.  EMMI 
rendelet megfelelő mellékletében foglalt adagolási útmutató alapján köteles végezni, 
mely adagolási útmutatót minden tálalókonyhán köteles kifüggeszteni.  A 37/2014. 
EMMI rendelet szerinti adagolási útmutatóban foglalt adagot minden fő számára 
biztosítani szükséges azokban a tálalási formákban is, ahol nem közvetlenül egy 
személynek kiszolgált adagban kapja meg az étkeztetett személy az ételt. 
Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot köteles készíteni. Az étlapok 
kifüggesztéséről a Megrendelő gondoskodik. 
Vállalkozó az étlapon köteles feltüntetni minden étkezés számított energia-  (kcal), 
zsír- (g), telített zsírsav- (g), fehérje- (g), szénhidrát- (g), hozzáadott cukortartalmát 
(g;  en%),  számított sótartalmát (g), valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket 
Amennyiben az étlapban változás következik be, arról Vállalkozó a Megrendelőt 
tájékoztatja a változást követően azonnal,  de  legkésőbb a kiszállítás előtt  12  órával. 
A  Megrendelő gondoskodik arról, hogy a módosított étlap kifüggesztése a módosítás 
napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen. 
Vállalkozó a diétás étrendet a nem diétás étrendtől elkülönítetten köteles feltüntetni 
az étlapon. 
Vállalkozó az általa ellátott valamennyi korcsoport számára naponta biztosít a napi 
háromszori étkezés szolgáltatás esetén egy főre napi rendszerességgel,  10  nap alatt 
legalább  3  liter tejet vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket; 
két adag zöldséget - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcsöt, ezekből 
legalább egy adagot nyers formában; két adag gabona alapú élelmiszert, melyből 
legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie. Az italként kínált tej hozzáadott 
cukrot nem tartalmazhat Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén egy főre 
biztosítandó legalább egy adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy 
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gyümölcs, a tíz élelmezési nap átlagában legalább három alkalommal nyers 
formában. 

A  napi háromszori és a napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén a felhasznált 
élelmiszerek, élelmiszercsoportok a  37/2014.  EMMI rendelet megfelelő 
mellékleteiben foglalt táblázatok szerinti gyakorisággal, tíz élelmezési napra 
számítva alkalmazandóak. 

Vállalkozónak az alábbi élelmiszereket nem lehet felhasználnia: 
- sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát, sótartalmú ételízesítő krémeket, 
pasztákat állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli célra, 

30%-nál magasabb zsírtartalmú húst, 
- 18  év alatti korcsoport számára koffeintartalmú italt, a  37/2014.  EMMI rendelet 
10.  §  (2)  bekezdése szerinti tea, illetve a kakaó kivételével, 

a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti energiaitalt, 
alkoholt tartalmazó élelmiszert, 

- szénsavas vagy cukrozott üdítőt, szörpöt, 

a  Magyar  Élelmiszerkönyv  1-3-2001/112  számú előírása szerinti gyümölcslén kívül 
más gyümölcs vagy zöldség italt. 

Édesség önállóan ebédként nem adható. Édességnek számít valamennyi édesipari 
termék és cukrászati termék. Ebéd részeként harmadik fogásként vagy 
kisétkezésként kizárólag a legalább  1/3  rész gyümölcsöt vagy  1/3  rész tejet vagy 
tejterméket tartalmazó édesség adható. 
A  teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer olyan gabona alapú élelmiszer, amely a 
gabonaszem összes alkotórészét - beleértve a csírát és a korpát is - tartalmazó 
gabonamag, valamint az ezek felhasználásával készült, ezen alkotórészeket 
legalább 50%-ban tartalmazó élelmiszer. 
Vállalkozónak minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy 
számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani.  A  diétás étrend 
összeállítása során csak olyan élelmiszer használható fel, amely az adott diétás célra 
alkalmas. 
Vállalkozónak biztosítani kell az ételek, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív 
elkészítéséhez, folyamatos vezetéséhez az ajánlati felhívásban meghatározott 
élelmezésvezető meglétét. Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus 
szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet. Vállalkozó gondoskodik arról, 
hogy a diétás étel készítését diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy 
végezze, vagy dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje. 
Vállalkozó köteles elfogadni, hogy Megrendelő időszakosan ellenőrzéseket végez 
vagy arra szakképzett személyeket/intézményt kér fel. Az ellenőrzés során az 
élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos - pl. nyersanyag-felhasználási, 
tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási - dokumentációt, az 
ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-egészségügyi 
megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói 
tanúsítványt ellenőrzi. 
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Mennyiségi vagy fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi dokumentáció alapján 
jegyzőkönyv készül a kifogásolt termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fogyaszthatósági 
kifogás esetében Vállalkozó teljesítése hibás teljesítésnek minősül. Három darab, a 
Megrendelő által dokumentáltan igazolt hibás teljesítés esetén Megrendelő a Szerződés 
felbontását kezdeményezheti. 
A  Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződésben meghatározott 
szolgáltatások megfelelnek a jogszabályokban, a Megrendelő Ajánlati Felhívásában, a 
Közbeszerzési Dokumentumokban: különös tekintettel a Műszaki leírásban, a Vállalkozó 
Ajánlatában, a Szerződésben (és mellékleteiben), valamint a vonatkozó szabványokban 
meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra 
továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmasak.  A  Vállalkozó egyebekben hibásan teljesít, 
ha  a Szerződésben meghatározott szolgáltatások nem felelnek meg az Ajánlati 
Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírásban), a Vállalkozó 
Ajánlatában meghatározott követelményeknek, vonatkozó jogszabályoknak, esetleges 
szabványoknak 

Az ételek átvétele fogyaszthatósági és mennyiségi, és tartalmi szempontok szerint 
történik. Erre vonatkozóan Vállalkozó olyan dokumentációt biztosít a Megrendelő számára 
2  példányban, melyen a kiszállított ételek azonosítása megtörténik, továbbá mind 
mennyiségi, mind fogyaszthatósági szempontból dokumentáltan átvételre kerülhetnek. Az 
átvételt a Megrendelő tálalókonyháján dolgozó személy végzi el. Mennyiségi vagy 
fogyaszthatósági kifogás esetén az átvételi dokumentáció alapján jegyzőkönyv készül a 
kifogásolt termékről. Mennyiségi, tartalmi vagy fogyaszthatósági kifogás esetében 
Vállalkozó teljesítése hibás teljesítésnek minősül. Három darab dokumentáltan igazolt 
hibás teljesítés esetén Megrendelő a szerződés felbontását kezdeményezheti. 
Vállalkozó köteles minden nap az ebédet legalább kétfogásos menüből, melyből az egyik 
leves, összeállítani. Felek rögzítik, hogy az ebéd minden nap meleg étkezést jelent. 
Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a napi étkeztetési folyamatban váratlan helyzet 
adódik (pl. vendég diákok érkezése), és emiatt az ételadagok száma tekintetében - 
ésszerű mennyiségben (max.  50  adag/nap) — többlet igény merül fel a Megrendelő 
részéről és ezt  24  órával a teljesítési igény előtt írásban jelzi a Vállalkozónak, annak 
helyszínre szállítását a kért időpontra biztosítja. Vállalkozónak különös gondot kell 
fordítania az ételszállítás körülményeinek higiéniájára.  A  meleg ételek szállításához a 
vonatkozó előírásoknak megfelelő rozsdamentes, biztonságosan zárható, hőtárolós 
edények biztosítása alapkövetelmény. Vállalkozónak az ételek szállításához szükséges, 
az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő szállító autóval kell rendelkeznie. 
Felek rögzítik, hogy a diákok étkeztetését szolgáló helyiségek, ebédlő, melegítőkonyha, 
mosogató, előtér, öltöző, iroda a Megrendelő fenntartásában működnek. Az étkeztetéshez 
Vállalkozónak  3  db melegen tartó pultot, valamint a megadott létszám ellátásához 
szükséges evő és étkészleteket biztosítania kell olyan mennyiségben és minőségben, 
hogy azok lehetővé tegyék a zavartalan, pontos, higiéniai szabályoknak, valamint a 
Szerződés mellékletének megfelelő szolgáltatás lebonyolítását, figyelmet fordítva az 
esztétikus éttermi légkör biztosítására is. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő ellátása a II. 
I. pontban, valamint a Szerződés mellékletét képező Dokumentációban meghatározottak 
szerint alakul.  A  tevékenység ellátásának helyszínén a műszaki leírásban meghatározott 
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helyiségek és eszközök állnak rendelkezésre. 
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2.  számú melléklet 

Megrendelő Intézményeinek listája 

1.  rész 

 

Cím 
Övodák 

Napraforgó Tagóvoda 1084 Bp.,  Tolnai L.  u. 7-9. 

Várunk-Rád Tagóvoda 1086 Bp.,  Csobánc  u. 5. 

TÁ-TI-KA  Tagóvoda 1088 Bp.,  Rákóczi  u. 15. 

Napsugár Tagóvoda 1086 Bp., Danko u. 31. 

Százszorszép Tagóvoda 1086 Bp.,  Szűz  u. 2. 

Hétszínvirág Tagóvoda 1081 Bp.,  Kun  u. 3. 

Csodasziget Tagóvoda 1083 Bp.,  Tömő  u. 38/A. 

Mesepalota Tagóvoda 1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 

Gyerekvirág Tagóvoda 1083 Bp.,  Baross  u. 111/b. 

Virágkoszorú Tagóvoda 1083 Bp.,  Baross  u. 91. 

Katica Tagóvoda 1089 Bp.,  Vajda  P. u. 35-37. 

Kincskereső Tagóvoda 1089 Bp.,  Bláthy  O. u. 35. 

Pitypang Tagóvoda 1087 Bp.,  Százados  u. 14. 

Összesen óvodák 

 

2.  rész 
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Iskolák Cím 

Németh László Általános Iskola 1084 Bp.,  Német  u. 14. 

Molnar  Ferenc Általános Iskola 1085 Bp.,  Somogyi  B. u. 9-15. 

Deák Diák Általános Iskola 1081 Bp.,  II.  Janos  Pál papa tér  4. 

Losonci Téri Általános Iskola 1083 Bp.,  Losonci téri. 

Vajda Péter Általános Iskola 1089 Bp.,  Vajda  P. u. 25-31. 

Lakatos Menyhért Áltisk. és Gimn. 1086 Bp., Bauer  S.  u. 6-8. 

JEGYMI 1084 Bp.,  Tolnai L.  u. 11-15. 

3.  rész 

Szociális ellátás 

Napraforgó Idősek Klubja 1089 Bp.,  Delej  u. 34. 

Ciklámen Idősek Klubja 1081 Bp.,  II.  Janos  Pál pápa tér  17. 

Víg otthon Idősek Klubja 1084 Bp.,  Víg  u. 18. 

Őszikék Idősek Klubja 1082 Bp.,  Baross  u. 109. 

Reménysugár Idősek klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  4. 

Szenvedélybetegek Klubja 1084 Bp.,  Mátyás tér  12. 

Értelmi fogyatékosok Napk.O. 1082 Bp.,  Kis stáció  u. 11. 

Gyermekek átmeneti otthona 1088 Bp.  Szentkirályi  u. 15. 

  

Házi segítségnyújtás és Szociális 
étkeztetés ( ebéd házhoz szállítása)  1089 Bp.  Orczy út  41. 
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Ártáblázat 1  sz. melléklet 

Intézmény Étkezés típusa adag/év Nettó egységár 
(adag/fő/HUF) 

 

Óvoda 

Tízórai 224 400 

 

0 
Ebéd 224 400 

 

0 
Uzsonna 224 400 

 

0 
Tízórai sertés-diétás 8 800 

 

0 
Ebéd sertés-diétás 8 800 

 

0 
Uzsonna sertés-diétás 8 800 

 

0 
alkalmazottak étkeztetése 660 

 

0 

Mindösszesen nettó 

   

0 

Kérjük a csomagolás és a szállítási  &at  határozza meg 

A  pályázó minden évben egyszer ké  het  árkorrekciót, melynek nagysága a KSH tárgyév áprilisi inflációs 

mértékét nem haladhatja meg. 

Dátum: Pályázó a1áírát4 



Pályázó aláírá 

Ártáblázat 1  sz. melléklet 

Intézmény Étkezés típusa adag/év Nettó egységár 
(adag/fő/HUF) 

 

Általános Iskola alsó tagozat 

Tízórai 113 775 

 

0 

Ebéd 136 345 

 

0 

Uzsonna 113 775 

 

0 

Tízórai sertés-diétás 1 480 

 

0 

Ebéd sertés-diétás 2 775 

 

0 

Uzsonna sertés-diétás 1 480 

 

0 

Általános Iskola felső tagozat 

Tízórai 57 565 

 

0 

Ebéd 90 465 

 

0 

Uzsonna 57 565 0
 

  

Tízórai sertés-diétás 1 450 

 

0 

Ebéd sertés-diétás 1 850 

 

0 

Uzsonna sertés-diétás 1 450 

 

0 

általános iskola felnőtt étkeztetése Ebéd 
370 

 

0 

Nyári gyermekétkeztetés, badellás 

kiszállítás 

Ebéd ált isk. alsó 1 105 

 

0 

Ebéd sertés-diétás ált isk alsó 195 

 

0 

Ebéd  Mt  isk. felső 975 

 

0 

Ebéd sertés-diétás  Mt  isk felső 130 

 

0 

 

Ebéd középisk 130 

 

0 

 

Ebéd sertés-diétás középisk 65 

 

0 

 

Ebéd 350 

 

0 
Nyári gyermektábor 

Ebéd sertés-diétás 50 

 

0 

Mindösszesen nettó 

   

0 

Kérjük a csomagolás és a szállítási  drat  határozza meg 

A  pályázó minden évben egyszer kérhet árkorrekciót, melynek nagysága a KSH tárgyév áprilisi inflációs 

mértékét nem haladhatja meg. 

Dátum: 



Ártáblázat 1  sz. melléklet 

Intézmény Étkezés típusa adag/év Nettó egységár 
(adag/fő/HUF) 

 

Szociális ellátás házhoz szállítás 

(egyénileg dobozolva) 

Ebéd (sokkolt étel) 53 245 

 

0 
Ebéd -diétás 10 138 

 

0 

Klubbok  6  helyszínen dobozolva. 

Ha  az étel megfelelő 

hőmérsékletét tudják biztosítani 

akkor nem szükséges sokkolt 

kiszerelés 

Ebéd (sokkolt étel) 
18 103 

 

0 

Ebéd diétás (sokkolt étel) 

2 572 

  

Értelmi fogyatékosok napközi 

otthona (badellás) 

Ebéd (badellás) 

4 482 

  

Ebéd diétás (badellás) 

498 

 

0 

Gyermekek Átmeneti Otthona 

Ebéd óvodás 730 

 

0 
Ebéd ált isk  also 1 460 

 

0 

Ebéd ált isk felső 1 460 

 

0 
Ebéd középisk 730 

 

0 
Vacsora óvodás 730 

  

Vacsora ált isk  also 1 460 

  

Vacsora ált isk felső 1 460 

  

Vacsora középisk 730 

  

Mindösszesen nettó 

   

0 

Kérjük a csomagolás  es  a szállítási dijat határozza meg 

A  pályázó minden évben egyszer ké  het  árkorrekciót, melynek nagysága a KSH tárgyév áprilisi inflációs 
mértékét nem haladhatja meg. 

Dátum: Pályázó aláírása 



VÁLTOZÁSJEGYZÉK 

"Javaslat a „Közétkeztetés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására" tárgyú előterjesztéshez 

Közbeszerzési dokumentáció 

L  2.  Fejezet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők, ajánlattevők részére/7. Az Ajánlatok 
Értékelése/Az Étlap értékelése, a szakmai ajánlattal szembeni elvárások rész (KI)  9.  oldal) 

Az ajánlattevő köteles: 

Valamennyi rész esetében az alábbi kiegészítés került be: 

„az évszak megjelölésével" 

3.  résznél a gimnáziumi korcsoport pontosításra került: 

„15-18  éves" 

H. 2.  Fejezet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők, ajánlattevők részére/7.  Az  Ajánlatok 
Értékelése/Az Étlap értékelése,  a  szakmai ajánlattal szembeni elvárások résznél  (KD  9-10.  oldal) 
az alábbi pontosítások történtek: 

Eredeti szöveg: 

„A  mintaétlapokon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, telített 
zsír, szénhidrát-, hozzáadott cukor-, és sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket." 

Pontosított szöveg: 

„A  mintaétlapokon fel kell tüntetni minden étkezés számított energia-  (kcal),  fehérje- -(g), 
zsír- (g), telített zsírsav (g), szénhidrát- (g), cukor- (g), és só- (g)tartalmát, valamint az 
élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén 
összetevőket." 

Eredeti szöveg: 

„Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó étrend  10  személyes 
nyersanyagkiszabásait - étkezésenkénti bontásban, és az alapanyagokat  2 x 10  napos 
időszakra összesítve." 

Pontosított szöveg: 

„Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó étrend  10  személyes 
nyersanyagkiszabásait - étkezésenkénti bontásban, és az alapanyagokat  10  napos és a  2 x 10 
napos (teljes) időszakra összesítve." 



Eredeti szöveg: 

„Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend  2 x 10  napra számított 
átlagos energiatartalmát  (kcal),  fehérje-, zsír- (feltüntetve a telitett zsírtartalmat is), 
szénhidrát-, valamint a számított sótartalmat grammban kifejezve, ezenkívül az 
energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó 
kimutatást. Tartalmazza továbbá a tej-, tejtermékből származó kalcium összes mennyiségét 

Pontosított szöveg: 

„Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend  10-10  napra számított 
átlagos energia-  (kJ; kcal),  fehérje- (g), zsír-(g,  en%),  telített zsírsav- (g), szénhidrát-- (g), 
hozzáadott cukor (g;  en%),  számított sótartalom (g), valamint a tej-, tejtermékből származó 
kalcium összes mennyiségét  (mg)  tartalmazó kimutatását." 

III. 2.  Fejezet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők, ajánlattevők részére/7.  Az  Ajánlatok 
Értékelése/Az Étlap értékelése,  a  szakmai ajánlattal szembeni elvárások részbe az alábbiak 
kerültek  be  (KD  10-11.  oldal): 

„Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett 
energiaértékeket  (kcal),  a számított sótartalmat (g) és a zsír energia%-át tartalmazó kimutatását." 

„Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrendnek a rendelet által előírt, 
„egymást követő kétszer tíz élelmezési nap", vagyis húsz élelmezési napra vonatkozó változatossági 
mutatóját a rendeletben meghatározott képlet alapján kiszámolva, valamint az ennek alapját képező, a 
nyersanyag jellemzői és az ételkészítési technológiák szerint részletezett kimutatást." 

IV. 2.  Fejezet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők, ajánlattevők részére/7.  Az  Ajánlatok 
Értékelése/Az Étlap értékelése,  a  szakmai ajánlattal szembeni elvárások résznél az alábbi 
pontosítások történtek  (KD  11.  oldal): 

Eredeti szöveg: 

„Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek minden esetben fel kell tüntetni, hogy milyen 
szoftverrel készült a nyersanyagkiszabás és étlap." 

Pontosított szöveg: 

„Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek minden esetben fel kell tüntetni az étlapokon és a 
nyersanyag-kiszabatokon is, hogy milyen szoftverrel készült a nyersanyagkiszabás és étlap." 

V. 2.  Fejezet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők, ajánlattevők részére/7.  Az  Ajánlatok 
Értékelése/Szakmai ajánlat, mintaétlap pontozása (szakmai ajánlat  1.  alszempontja) résznél  a 
gimnáziumi korcsoport pontosításra került  (KD  12.  oldal): 

„15-18  éves korcsoport" 
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VI. 2.  Fejezet Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők, ajánlattevők részére/7. Az Ajánlatok 
Értékelése/ Változatossági mutató, Étlap változatossága.  2.  alszempont résznél a Vältozatossági 
mutató pontosításra került  (ND 14.  oldal): 

levesf + húsf + főzelékf + köretf 

levese + húse + főzeléke + körete 
X 100 

VII. 4.  fejezet Műszaki leírás és Szerződéses fejezetek Szerződéses feltételek résznél az alábbi 
pontosítások történtek  (ED 58.  oldal): 

Eredeti szöveg: 

„Vállalkozó az étlapon köteles feltüntetni minden étkezés számított energia-  (kcal),  zsír- (g), 
telített zsírsav- (g), fehérje- (g), szénhidrát- (g), hozzáadott cukortartalmát (E%), számított 
sótartalmát (g), valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott  allergen  összetevőket." 

Pontosított szöveg: 

„Vállalkozó az étlapon köteles feltüntetni minden étkezés számított energia-  (kcal),  zsír- (g), 
telített zsírsav- (g), fehérje- (g), szénhidrát- (g), hozzáadott cukortartalmát (g;  en%),  számított 
sótartalmát (g), valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott allergén összetevőket." 

Eredeti szöveg: 

„A  teljes értékű gabona alapú élelmiszer olyan gabona alapú élelmiszer, amely a gabonaszem 
összes alkotórészét - beleértve a csirát és a korpát is - tartalmazó gabonamag, valamint az 
ezek felhasználásával készült, ezen alkotórészeket legalább 50%-ban tartalmazó élelmiszer." 

Pontosított szöveg: 

„A  teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer olyan gabona alapú élelmiszer, amely a 
gabonaszem összes alkotórészét - beleértve a csírát és a korpát is - tartalmazó gabonamag, 
valamint az ezek felhasználásával készült, ezen alkotórészeket legalább 50%-ban tartalmazó 
élelmiszer." 
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